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ค�าปรารภ
 ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดง
ความช่ืนชมต่ออาจารย์ทุกท่านที่ช่วยกันสร้างแนวความคิดใหม่
ในการป้องกันโรคและการสาธารณสุข ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของ
มหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 ทราบมาว่าแนวความคิดน้ี มีข้ึนมาจากการรักษาโรคโควิด19 ในประเทศ
จนีทีไ่ด้ใช้วชิาความรูท้ัง้แพทย์แผนปัจจบุนัและแพทย์แผนจนีผสมผสานกนัและการ
ป้องกนัโรคในประเทศไทยทีน่�าสมนุไพรไทยมาใช้ร่วมด้วย  สมนุไพรหลายตวัยังอยู่ใน
การวิจยัเพือ่ใช้ประโยชน์โดยแพทย์แผนปัจจบุนั ทีเ่ป็นเรือ่งโด่งดงัเรว็ๆนี ้เช่น กระชาย
ขาวโดยคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
 มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ และแพทย์แผนจีนมา
หลายปีแล้ว มีนักศึกษาจบไปมากมายหลายรุ่น มีอาจารย์ที่เข้มแข็งและมีความคิด
สร้างสรรค์ การสนับสนุนให้มีหลักสูตรใหม่ในระดับประกาศนียบัตร โดยการผสม
ผสานความรู้ของแพทย์ทั้งสามศาสตร์ เข้าด้วยกันท�าให้ผู้เข้าศึกษาสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และไปต่อยอดได้ต่อไป  น่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายและอาจ
เป็นนวัตกรรมใหม่ในด้านการดูแลสุขภาพ
 ขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่าน ที่ช่วยกันจัดท�าหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให ้
ความรู ้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะแนวการเขียนเป็นค�าถาม  
ค�าตอบ ท�าให้น่าตดิตามและง่ายต่อการเข้าใจ  ขอขอบคณุผูส้นบัสนนุในการจดัพมิพ์ 
ทุกท่าน และ ขอขอบคุณแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกคนที่ได้
รับประโยชน์จากทุนการศึกษาที่ได้จากรายได้ในการจ�าหน่ายหนังสือเล่มนี้

                              รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
                    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                                            1 กันยายน 2563
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ค�าน�า

 สถานการณ์โควิด19 ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินชีวิตใน
สังคม เชื้อไวรัสที่ทราบกันดีว่าติดต่อได้ง่ายในกลุ่มบุคคลที่ภูมิคุ ้มกันอ่อนแอ
และรักษาโดยตามอาการเท่าน้ัน ไม่มีการรักษาแบบเฉพาะเจาะจง แต่ในคน
ที่ร่างกายแข็งแรงภูมิต้านทานดีก็จะหายเป็นปกติ มีอันตรายถึงชีวิตแต่คนที่
ร่างกายอ่อนแอและภูมิคุ้มกันต�่าเท่าน้ัน
 ดังนั้นประชาชนจ�านวนมากเริ่มให้ความสนใจกับระบบต่อสู้เชื้อโรคของ
ร่างกายที่เรียกว่า ภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทาน หรือ immunity และหาวิธีที่จะ
เพิ่มพูนภูมิคุ้มกันของตนเองเพื่อให้ปลอดภัยจากโรค โดยเฉพาะคนสูงอายุและ
กลุ่มที่มีโรคประจ�าตัว มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเช้ือโควิด19
 มีข้อมูลต่างๆจ�านวนมากออกมาทางสื่อแบบที่อ่านไม่ทัน ท�าให้ต้องหา
ข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองภูมิคุ้มกันเพื่อการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเก่ียวกับข้อมูลเหล่า
นั้น  และใช้เวลาที่อยู่บ้าน รักษาระยะห่างในสังคมศึกษาเรื่องภูมิคุ้มกันจาก
หนังสือและต�าราต่างๆ ถามผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญสาขาน้ีบ้าง แล้วพยายามสรุป
ออกมาในแบบที่ตนเองเข้าใจ ตอบค�าถามเพื่อนฝูงหรือผู้รู้จัก ยิ่งอ่านก็ยิ่งสนุก
เพื่อให้ตัวเองจ�าได้ดีก็สรุปออกมาเป็นตอนๆผ่านการแก้ไขหลายครั้งก็กล้าที่จะ
ลงไปในสื่อให้ผู้สนใจอ่าน
 เนื่องจากผู้นิพนธ์เป็นศัลยแพทย์ ไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
ข้อมูลทั้งหมดได้มาจากการอ่านหนังสือหลายเล่ม ฟังและถามผู้รู้แบบครูพักลัก
จ�า แล้วพยายามสรุปออกมาง่ายๆแบบที่ตัวเองเข้าใจ เข้าใจอย่างไรก็ถ่ายทอด
ออกมาแบบนั้น เชื่อว่าอาจมีรายละเอียดบางส่วนที่เข้าใจคลาดเคลื่อนและผิด
พลาด ก็ยินดีรับค�าวิจารณ์จากท่านผู้รู้ทุกๆท่าน แต่หลักการใหญ่ๆของภูมิคุ้มกัน 
น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาด เพราะได้ลงไปตามไลน์ต่างๆที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่
หลายแห่งและนานพอสมควรแล้ว ก็ยังไม่มีแพทย์ผู้รู ้ท่านอื่นส่งข้อความท้วง
ติงมา 
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 จากการติดตามข่าวก็พบว่าในประเทศจีนรักษาโควิด19 โดยการผสม
ผสานระหว่างแพทย์แผนจีน และแผนปัจจุบันแบบตะวันตก เมื่อมาติดตาม
ข่าวในประเทศไทยก็พบว่ามีการน�าเสนอยาแผนไทยหลายตัวร่วมในการรักษา
โรคด้วย บางตัวอยู ่ในการวิจัยของมหาวิทยาลัยแพทย์ เช่น กระชายขาว  
บางตัวแพทย์แผนปัจจุบันเคยแนะน�าให้ใช้ เช่น มะแว้ง ในการแก้ไอ
 โดยส่วนตัวแล้วเนื่องจากต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลต่างๆหลายแห่ง
ทุกภาคเพื่อพิจารณาสร้างห้องความดันลบเพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาล 
ประกอบกับอายุที่มากขึ้น มีโรคประจ�าตัวหลายอย่าง จัดเป็นบุคคลที่เสี่ยงสูง
ต่อการติดเชื้อ นอกจากการป้องกันตัวโดยการสวมหน้ากากและแอลกอฮอล์
ล้างมือแล้ว อ่านพบว่ามีการแนะน�าใดๆเพื่อเพิ่มการต้านทานโรคก็ปฎิบัติเกือบ
ทั้งหมดเท่าที่พิจารณาเห็นว่าไม่น่าเกิดโทษ เช่น การทานวิตามินซี ธาตุสังกะสี 
ทานอาหารครบหมวดหมู่ ลดอาหารหวานจัดเค็มจัด การทานน�้าขิงร้อนทุกๆคืน
การนอนหลับพักผ่อนให้พอเพียงโดยนอนกลางวันทุกบ่าย และการออกก�าลัง
กายกลางแจ้งที่มีแสงแดดมากๆ  แต่ละอย่างก็แนะน�ามาจากแพทย์ต่างสาขากัน
 จึงเกิดแนวความคิดของการน�าศาสตร์การแพทย์ทั้งสามสาขา ลองมา
ประยุกต์ใช้ด้วยกันหรือลองใช้ผสมผสานกัน โชคดีได้รับการสนับสนุนและเห็น
ชอบจากทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีการเรียนการ
สอน ของแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์แผนจีนอยู่นานแล้วและเข้มแข็ง
เป็นอย่างมาก
 ก็หวังว่าแนวการน�าเสนอในรูปแบบผสมผสานคงเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน
ในความเข้าใจให้มากขึ้นและน�าสิ่งท่ีเหมาะสมไปใช้งาน ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องภูมิคุ้มกันร่างกายหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันตัวจากการรุกราน
ของโรคต่างๆและสามารถน�ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยว
กับการเพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายที่มีมากมายในขณะนี้

                                                         ปริญญา ทวีชัยการ
                                                        กรุงเทพ 1 กันยายน 2563
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บทที่ 1

 1.  ภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทาน (lmmunity) หมายถึงอะไร?
 เป็นสิ่งท่ีร่างกายมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู ้กับศัตรูผู ้รุกราน หรือสิ่ง

แปลกปลอมที่ไม่ใช่ของร่างกายเรา แต่เข้ามาอยู่ในร่างกาย วิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ภูมิคุ้มกันเรียกว่า ภูมิคุ้มกันวิทยา หรือ Immunology ผู้เชี่ยวชาญสาขานี้เรียกว่า 

Immunologist 

 

 2.  ภูมิคุ้มกันร่างกายแบ่งเป็นอย่างไรบ้าง?
 ภูมิคุ้มกันร่างกาย แบ่งง่ายๆเป็น 2 ระบบ

 1. เป็นระบบท่ีติดตัวมนุษย์ทุกคนมาตั้งแต่ก�าเนิด มีหน้าที่ต่อสู้และ

ตอบสนองทันทีต่อการรุกรานจากสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรค ที่เข้าสู่ร่างกายโดย 
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ไม่สนใจว่าเป็นอะไร สู้ทั้งสิ้นไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะสู้กับเชื้อโรคชนิดนี้หรือชนิด

นั้น เรียกว่า Innate immunity หรือ Non specific immunity ซึ่งระบบนี้จะ

ประกอบด้วย สิ่งที่ใช้ป้องกันตัวเองจากการรุกราน และหน่วยทหารที่มีหน้าที่

ท�าลายผู้รุกรานซึ่งได้แก่ เม็ดเลือดขาวเป็นหลัก

 2.  เป็นหน่วยพเิศษทีถ่กูสร้างขึน้มาตามข้อมลูของศตัรู หรอืโปรแกรม

ที่ระบบแรกส่งมาให้ ดังนั้นจึงมีความเฉพาะเจาะจง จะฆ่าแต่ศัตรูที่ถูกให้ข้อมูล

หรือถูกโปรแกรมมา ไม่ฆ่าสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เรียกว่า Adaptive หรือ Acquire 

หรือ Specific immunity โดยผู้ที่มีหน้าที่จัดตั้งคือ เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง  

เรียกว่า lymphocytes 

 เช่น มีเชื้อโรค A เข้ามา ระบบแรกจะเข้าไปต่อสู้

ทันที ในเวลาเดียวกันก็จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรค A ให้

ร่างกายสร้างหน่วยรบพิเศษ ซึ่งใช้เวลา 5-14 วัน แล้วแต่

ความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย หน่วยรบพิเศษนี้จะ

มีหน้าที่เข้ามาท�าลายเฉพาะเชื้อโรค A เท่านั้น

 3.  สิง่แปลกปลอมหมายถงึอะไร มกีีช่นิด แล้วร่างกายจะรูอ้ย่างไร

  ว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม?
 สิ่งแปลกปลอมอาจมาจากภายนอกร่างกายรุกรานเข้าสู่ร่างกาย หรืออาจ

มาจากภายใน คอืเซลล์ของร่างกายเองทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น กลายพนัธ์ุกลายเป็น

มะเร็งก็จะกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมทันที

 แล้วทหารต่างๆในร่างกายจะแยกออกได้อย่างไร ว่าสิ่งไหน เป็นสิ่งแปลก

ปลอมหรือศัตรู จะมีสัญญลักษณ์ในการบอกฝ่ายหลายแบบที่มีความซับซ้อนและ

ละเอียด แต่ที่ใช้บอกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคือ โปรตีนที่อยู่ที่เซลล์ที่เรียก

ว่า Major Histocompatibity Complex (MHC)

 ในแต่ละคนทุกๆเซลล์ในร่างกายจะมี MHC ที่เหมือนกัน และแต่ละคน
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จะไม่มี MHC ที่เหมือนกันทุกประการเลย มีแต่คล้ายกันเท่านั้น และ ไม่มีอะไร

สองชนิดที่มี MHC เหมือนกันเลย และถ้าเซลล์ในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง 

เช่น การกลายพันธุ์ MHC ก็จะเปลี่ยนไปด้วย ท�าให้ถูกคิดว่าเป็นศัตรูทันที หนึ่ง

ในจ�านวน MHC ที่เราคุ้นเคยกันดี คือกรุ๊ปเลือดและน�าความรู้นี้ไปใช้ในการปลูก

ถ่ายอวัยวะ โดยเลือกคนที่ MHC ใกล้เคียงกันที่สุดเพื่อให้เกิดการท�าลายหรือต่อ

ต้านน้อยที่สุด

 

 4. ภูมิคุ้มกันระบบแรกที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด 

  หรือ lnnate lmmunity เป็นอย่างไร?
 ระบบภูมิคุ้มกัน แบบที่ 1 ที่เรียก Innate หรือ Non specific immunity ต้อง

นกึภาพถงึการป้องกนัเมอืงสมยัโบราณยคุโรมนั หรอืจิน๋ซีฮ่องเต้ ทีป่ระกอบด้วย 2 ส่วน 

คือ สิ่งที่ใช้ป้องกันตัวเอง เช่น ก�าแพงเมือง และหน่วยทหารที่ท�าหน้าที่ป้องกันเมือง

 ก�าแพงเมืองของร่างกายเราคือผวิหนังทีป่กคลมุท่ัวร่างกาย และไม่ยนิยอม

ให้เชื้อโรคใดๆผ่านเข้ามาได้ โดยมีเซลล์ที่ประกอบเป็นผิวหนังมีลักษณะสี่เหลี่ยม

เหมือนก้อนหินเรียกว่า squamous cell และต่อกันแน่นมากด้วยแบบการต่อ

ระหว่างเซลล์ที่เรียกว่า tight junction 
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 จุดอ่อนของก�าแพงเมอืงคอืประตเูมอืง ทีเ่ปิดเข้าในเมอืงได้ ประตเูมืองของ

ร่างกายคอืช่องโพรงต่างๆทีเ่ข้าสูร่่างกายได้ อนัได้แก่ ตา รจูมกู ปาก ช่องปัสสาวะ 

และช่องอจุจาระซึง่เป็นจดุอ่อนให้เช้ือโรคเข้าสู่ร่างกายได้เพราะเยือ่บุช่องทางเหล่า

นี้เป็นเซลล์รูปยาวๆ สูงๆ ที่เรียก columnar cell และต่อกันอย่างหลวมๆที่เรียก

ว่า gap junction
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 แต่ทีป่ระตเูมอืงเหล่านีก้มี็ระบบป้องกนัตวัเอง ขนจมูกและขนตามหลอดลม 

ช่วยกันไม่ให้ฝุ่นละอองและเชื้อโรคบางชนิดเข้าไปได้ เยื่อเมือกที่ข้นเหนียวมาห่อ

หุ้มท�าให้เชื้อโรคเคลื่อนไหวล�าบาก การไอและจามช่วยขับเชื้อโรคออกมาจาก

ร่างกาย

 ตามีน�้าตาที่มีเอนไซม์ช่วยฆ่าเช้ือโรค ปากมีน�้าลายและน�้าย่อย เมื่อลงสู่

กระเพาะอาหารก็มีกรดที่ความเข้มข้นรุนแรงช่วยฆ่าเชื้อโรค

 ส่วนที่กระเพาะปัสสาวะและล�าไส้ใหญ่นั้นจะมีแบคทีเรียประจ�าถิ่นที่

เรียกว่า normal flora ยึดครองสถานที่ไว้ไม่ยอมให้ใครเข้ามาได้ เปรียบเสมือน

รถยนต์ที่จอดประจ�า ไม่มีที่ว่างให้รถแปลกปลอมเข้ามาจอดได้ และยังท�าลาย 

ผู้บุกรุกโดยการแย่งอาหาร ท�าให้ผู้บุกรุกขาดเสบียงและอดตายในที่สุด

 5.  หน่วยทหารที่เฝ้าเมืองท�าหน้าที่อย่างไร และมีกี่ชนิด?
 กองทหารที่เฝ้าประจ�าเมือง มีหน้าที่ต่อสู้ทันทีกับศัตรูที่รุกรานเข้ามา โดย

ไม่ต้องรอช้า เรยีกว่าเจอศตัรเูม่ือไร เข้าโจมตีทนัท ีมีหลายหน่วยย่อย แต่ละหน่วย

ช�านาญคนละด้าน และมียุทธวิธีที่แตกต่างกันออกไป 

 ในร่างกายเราคอืเมด็เลอืดขาวทีส่ร้างมาจากไขกระดกู และลอยหมุนเวยีน

ลาดตระเวนอยูใ่นกระแสเลอืดตลอดเวลา ส่วนใหญ่มักท�าหน้าทีก่นิเชือ้โรคทีแ่ปลก

ปลอมเข้ามาจึงเรียกรวมๆกันว่า phagocytes หรือ ไอ้ตัวกิน พวกนี้จะไม่สนใจว่า

เป็นหน้าอนิทร์หน้าพรหมมาจากไหน เจอเข้าไล่จบักนิหมด หน่วยทหารทีส่�าคญัมี 

5 ชนิด ดังนี้

 1.  นิวโทรฟิล Neutrophils

 2.  Mast cell

 3.  แมคโครเฟค Macrophage 

 4.  NK cell

 5.  เด็นไดรติกเซลล์ Dendritic cell
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 6. Neutrophils เป็นอะไร ท�างานอย่างไร?
 เป็นเม็ดเลือดขาวที่มีจ�านวนมากที่สุดในร่างกายเปรียบเสมือนทหารถือ

ดาบและโล่ห์เป็นหน่วยพลีชีพ ในการท�าลายศัตรูโดยมันฆ่าเชื้อโรคแบบยอม

ตายตามไปด้วย มีความสามารถสูงในการฆ่าเช้ือโรคชนิด

แบคทีเรีย เชื้อแบคทีเรียที่ตาย รวมกับ Neutrophils ที่ตาย

และเนื้อเยื่อของร่างกายที่ถูกท�าลายจนตาย จะรวมกันเป็น

หนอง (Pus) แต่หนองนี้กลับเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรีย  

ดังนั้นถ้าเจอหนองในร่างกายที่ไหนต้องระบายออกทิ้งให้หมด 

ถ้าไม่ท�าก็เหมือนแอบส่งเสบียงให้ศัตรู

 7. Mast cell เป็นอะไร ท�างานอย่างไร?
 เป็นเหมือนทหารสื่อสารคอยสังเกตการรบและหาข่าวว่ามีเชื้อโรค

อยู ่ที่ไหนบ้าง เมื่อตรวจพบก็จะส่งสัญญาณเรียกทหารมาฆ่า โดยปล่อยสารชื่อ  

histamine ซึ่งเป็นสารอักเสบชนิดหนึ่งท�าให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นมาก  

เม็ดเลือดขาวก็จะมามากด้วย เป็นผลให้บริเวณน้ันมีลักษณะบวม แดง ร้อน  

จากเลือดที่มาเลี้ยงมากขึ้น

 8.  Macrophages เป็นอะไร ท�างานอย่างไร?
 เป็นเหมือนหน่วยทหารอาวุธหนัก เช่น ขวาน ง้าว จะตลุยไปข้างหน้า กิน

ทกุอย่างทีข่วางหน้า ตวัโตกว่าเซลล์อ่ืนๆท�าให้กลนืหรอื

กินเซลล์อื่นได้ง่าย ถ้ามันกินไม่ได้จะมารวมกันหลายๆ

เซลล์ หลอมรวมกันให้ตัวใหญ่ขึ้น แล้วกลืนศัตรูเข้าไป

กักตัวขังอยู่ภายในเซลล์เราเรียกเซลล์แบบนี้ว่า giant 

cell ตัวอย่างเช่น เชื้อวัณโรค มะเร็งบางชนิด

neutrophils

macrophages
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 ถ้าสิง่แปลกปลอมนัน้มขีนาดใหญ่เกนิกว่าทีม่นัจะกลนืหรอืกินได้ มันจะเข้า

มาล้อมรอบสิ่งนั้น ไม่ให้ออกไปท�าอันตรายแก่ร่างกายได้ ล้อมเป็นหลายๆร้อยชั้น

จนคล�าได้เป็นก้อน มีชื่อเรียกเฉพาะว่า granuloma

 นอกจากนี้มันยังสามารถส่งสัญญาณไปยัง lymphocytes ให้จัดตั้งหน่วย

รบพิเศษมาต่อสู้กับศัตรูตัวที่มันเริ่มสู้ไม่ไหว

 9. NK cell หรือ Natural Killer cell คืออะไร ท�างานอย่างไร?
 ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นหน่วยพิฆาต ออกมาเมื่อทหารที่มีอยู่ฆ่าไม่ได้หรือฆ่าไม่

หมด จะพบอยูป่ระมาณ 5-19 % ของเมด็เลอืดขาวท้ังหมด มกัท�าหน้าท่ีส�าคญัในการ

ก�าจดัเช้ือไวรสั เซลล์มะเรง็ แต่วธิกีารต่อสูข้องมนัแตกต่างจากทหารพวกอืน่ๆ มันจะ

ตรวจหาโปรตนี MHC ท่ีกล่าวมาแล้วซึง่เป็นสญัญาณบอกฝ่าย เม่ือเซลล์ของร่างกาย

ตดิเช้ือ เซลล์จะผดิปกตไิปท�าให้ MHC เปลีย่นแปลงไป

ด้วย สญัญาณบอกฝ่ายจะบอกว่าไม่ใช่เพือ่นกนั NK cell 

จะบังคับให้เซลล์ท่ีผดิปกตนิัน้ฆ่าตัวตาย โดยขบวนการ

ที่เรียกว่า apoptosis สิ่งนี้เกิดข้ึน เช่นเดียวกันกับ 

เวลาที่เราเปลี่ยนอวัยวะเอาของคนอื่นมาใส่

 10. Dendritic cell คืออะไร ท�างานอย่างไร?
 เป็นเซลล์ทีน่อกจากท�าหน้าท่ีฆ่าเชือ้โรคแล้วยงัท�าหน้าทีเ่ป็นฝ่ายเสนาธกิาร 

รวบรวมข้อมูลทุกอย่างของศัตรู ลักษณะท่าทาง จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อมูลนี้เรียก

ว่า antigen แล้วส่งผ่านข้อมูลเหล่านี้ให้กับเม็ดเลือด

ขาวอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า lymphocytes ท่ีชอบ

อยู่ในระบบน�้าเหลือง ให้จัดตั้งกองทหารพิเศษตาม

โปรแกรมทีไ่ด้จากข้อมูล antigen เป็นภมูคิุม้กันระบบ

ทีส่องทีเ่รยีกว่า Adaptive หรือ Specific immunity

Natural Killer cell

dendritic cell
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 11. ภูมิคุ้มกันระบบที่สองเป็นอย่างไร มีหลักการอย่างไรบ้าง?
 ระบบภูมิคุ้มกัน แบบที่สอง เรียกว่า Adaptive หรือ Acquired หรือ 

Specific Immunity สร้างขึน้มาโดยเมด็เลอืดขาวอกีชนดิหนึง่ท่ีเรยีกว่าเมด็น�า้เหลอืง 

หรือ lymphocytes ชอบเดินทางในระบบน�้าเหลืองของร่างกาย โดยได้รับ

สญัญาณหรอืข้อมลูเก่ียวกบัศตัรูและโปรแกรมรปูแบบการสร้างกองทหารพเิศษนี้

มาแล้วในรูปของ antigen ดังนั้นกองทหารพิเศษเหล่านี้จึงมีความเฉพาะเจาะจง

ทีม่หีน้าทีท่�าลายเฉพาะศตัรทูีถ่กูโปรแกรมให้มา มปีระสทิธภิาพในการท�าลายล้าง

สงูขึน้มาก แต่ข้อเสยีคือ ไม่ท�าลายศัตรูตัวอืน่ทีไ่ม่ได้โปรแกรมมาแต่แรกและยงัเสยี

เวลาในการจัดสร้างนานถึง 5-14 วัน แล้วแต่อายุและความแข็งแรงของร่างกาย

 12. แผนยุทธศาสตร์ของระบบการต่อสู้โดยภูมิคุม้กันเป็นอย่างไร?
 ในช่วงแรกการต่อสู้ศัตรูผู้รุกรานจะเป็นหน้าที่ของกองทหารประจ�าที่ท�า

หน้าที่ตั้งแต่วินาทีแรกที่ศัตรูเข้ามา แล้วส่งข้อมูลไปยังระบบภูมิคุ้มกันแบบที่สอง 

ให้สร้างกองทหารพิเศษที่สามารถท�าลายศัตรูได้ดีกว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้ว  

แต่ต้องเสียเวลาในการสร้างระยะหนึ่งจึงออกมาท�างานได้

 ระยะเวลาทีร่อกองทหารพเิศษน้ี ถ้ากองทหารประจ�าแพ้ราบต่อเชือ้โรค เช่น 

ไวรัส ก็จะรบชนะและยึดดินแดนไว้มากมาย ออกลูกออกหลานเป็นก�าลังเสริม

จนมากมาย จนอาจเกินกว่าหน่วยรบพิเศษจะชนะได้ เราก็อาจเกิดอาการที่เป็น

ปฏิกิริยาของร่างกายต่อการติดเช้ือ ซึ่งอาจต้องการยาหรือการรักษาแบบต่างๆ

มาช่วยเสริมให้เอาชนะศัตรูได้
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 ข้อดีอย่างมากของระบบภูมิคุ้มกันโดยกองทหารพิเศษคือ มันจะบันทึก

ข้อมูลจาก antigen และวิธีการสร้างเอาไว้บางครั้งตลอดชีวิต เมื่อครั้งหน้ามีศัตรู

ทีเ่หมอืนกันเข้ามารกุราน Memory cell จะตรวจพบแล้วส่ังสร้างกองทหารพเิศษ

เองทันที โดยไม่ต้องรอข้อมูลจากกองทหารประจ�า มิหน�าซ�้าการสร้างกองทหาร

พิเศษนี้จะรวดเร็วใช้เวลาสั้นลง เพราะเคยสร้างมาแล้วร่างกายจ�าได้ 

 ท�าให้ศัตรูที่เข้ามาที่ยังมีจ�านวนไม่มากถูกทั้ง

กองทหารประจ�าและกองทหารพิเศษรุมกันท�าลาย

ตั้งแต่แรก จนตายหมดไม่สามารถก่อให้เกิดโรคได้เรียก

ว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้น

 13. กองทหารพิเศษมีกี่หน่วย สร้างขึ้นมาอย่างไร?
 Lymphocytes ที่มีหน้าท่ีสร้างกองทหารพิเศษมีอยู ่ 2 ชนิดคือ B 

lymphocytes และ T lymphocytes นิยมเรียกสั้นๆว่า B cel lและ T cell

 14. B cell สร้างทหารหน่วยไหนออกมา?
 B cell จะผลิตสาร ที่พอดีกับข้อมูล antigen ที่เข้ามา เรียกว่า antibody 

เหมอืนแม่กญุแจกบัลกูกุญแจ ถ้า antibody ไปจบักับศตัรกูจ็ะส่งสัญญาณให้ 

macrophages เข้ามากินสารนั้น หรือไปเกาะติดเชื้อไวรัสปิดกั้นต�าแหน่งที่

เชือ้ไวรสัใช้เกาะและเจาะเข้าไปในเซลล์มนษุย์ จนไวรัสไม่สามารถเข้าไปได้จนไวรสั

สลายตัวไปในที่สุด ขณะเดียวกันถ้ามีศัตรูหน้าเดิมเข้ามาอีก ก็จะจ�าได้และสร้าง 

antibody ออกมาในทันที

antigenantibody
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 15. มนุษย์น�าความรูเ้ร่ือง antibody ไปประยกุต์ใช้ในเรือ่งใดบ้าง?
 จากความรู้เรื่อง antibody นี้เอง ท�าให้มนุษย์เกิดจินตนาการ 4 เรื่องด้วยกัน

 1. ใช้การตรวจพบ antibody เป็นตัวบ่งชี้ว่าเคยได้รับเชื้อโรคชนิด

นั้น ซึ่งมีประโยชน์มากในการตรวจหาเช้ือไวรัสเพราะการตรวจหาไวรัสโดยตรง

ท�าได้ยากมากต้องตรวจโดยใช้การหา DNA ของไวรัสตัวน้ัน ด้วยวิธี PCR หรือ 

polymerase chain reaction ที่มีราคาแพงต้องใช้เคร่ืองมือและบุคลากรเป็น

พิเศษ ซึ่ง DNA ของแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกัน เมื่อเราถอดรหัสพันธุกรรมของ

ไวรัสออกมาได้ เราก็สามารถหาสาร antibody ที่อยู่ในกระแสเลือดของไวรัสตัว

นัน้ได้ เรากส็ร้างวธิกีารตรวจขึน้มาได้โดยแนวความคดิว่า antigen และ antibody 

เมื่อเจอกันต้องเข้ามาจับกัน

 การตรวจหา antibody นี้มีราคาถูก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก 

ที่เราเรียกว่า rapid test แต่มีจุดอ่อนที่ความแม่นย�าอาจไม่ 100 % 

และบางครั้งตรวจไม่พบเพราะร่างกายยังสร้างขึ้นมาไม่เสร็จ ตัวอย่าง

ของการตรวจนี้ที่ใช้อย่างแพร่หลาย เช่น การตรวจหา HIV, การตรวจ

หาไวรัสลงตับหรือ hepatitis 

 2. เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายขึ้นมาเลียนแบบธรรมชาติ

ได้แก่ การสร้างวคัซนี ทีท่�าโดยการฉดีเชือ้ไวรสัทีถ่กูท�าให้เสือ่มสภาพหรอือ่อนแอ

ลง (attenuated) หรือเอาส่วนที่เป็นอันตรายของไวรัสออกไป เมื่อเข้ามาใน

ร่างกายก็เป็นเสมือน antigen กระตุ้นให้ร่างกายสร้าง antibody และภูมิคุ้มกัน

อื่นๆที่ตรงและพอดีกับการต่อสู้ต่อ antigen ตัวนั้นขึ้นมา และเกิด memory ถ้า

ร่างกายได้รับไวรัสชนิดเดิมอีก ร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันแบบ Adaptive ออก

มารุมท�าร้ายไวรัสตัวนั้นทันทีพร้อมกับกองทหารประจ�า ก่อนที่มันจะขยายตัวใน

ร่างกาย เราก็จะไม่ป่วย

 3. มกีารใช้น�า้เลอืดของคนทีป่่วยแล้วหายแล้วเรียก plasma ท่ีภายใน

น�า้เลอืดจะมีภมิูคุ้มกนัทีถู่กสร้างมาแล้วจากร่างกายคนทีห่ายป่วยแล้ว และชนะเชือ้โรค
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แล้ว มารกัษาคนไข้ทีป่่วยและร่างกายยงัไม่สามารถสร้างกองทหารพเิศษออกมาได้ทนั

หรือออกมาได้มากพอ โดยการให้นี้ต้องดู MHC ที่เข้ากันได้หรือมีส่วนเหมือนกันมาก

ที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อต้าน plasma ที่ให้เข้าไปจากภูมิคุ้มกันของคนไข้ที่ได้รับ

 4. การเสรมิสรา้งภมูิคุ้มกนัหมู ่ที่เรียกวา่ herd immunity เมื่อมีการ

ระบาดของเชือ้ไวรสั จะใช้วิธีปล่อยให้ประชาชนท่ีป้องกันตนเองไม่ดตีดิเชือ้ โดยคน

ทีแ่ก่และอ่อนแออาจตายไป คนทีอ่ายนุ้อยและแขง็แรงจะหายเอง และร่างกายจะ

สร้างภมูคิุม้กนัท�าให้ไม่ตดิเช้ือน้ันอกีเลย คนทีมี่ภมิูคุ้มกนัจะเป็นเสมอืนเกราะป้องกัน

ท�าให้การระบาดของไวรัสค่อยลดลง จนหายไปในที่สุด

 

 16. T cell ท�าหน้าที่อย่างไร สร้างอะไรบ้าง มีขีดความสามารถ 

  อย่างไรบ้าง?
 เมื่อได้รับสัญญาณหรือข้อมูลหรือโปรแกรมจาก dendritic cell และ 

macrophage ในรูปของ antigen ก็จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันระบบท่ีสองที่เรียก 

Adaptive immunity โดยมี lymphocytes ท�าหน้าที่สร้างกองทหารพิเศษ

ข้ึนมาเพื่อช่วยท�าลายศัตรูตามข้อมูลท่ีได้รับมา เป็นกองทหารพิเศษที่มีขีดความ

สามารถในการท�าลายล้างสงูขึน้ แต่มีความเฉพาะเจาะจงทีท่�าหน้าทีต่ามโปรแกรม

หรือ antigen ที่ได้รับมาเท่านั้น
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 โดย B lymphocytes หรือ B cell จะสร้างสารพิษขึ้นมาตัวหนึ่งเรียกว่า 

antibody ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

 ส่วน T lymphocytes หรือ T cell นั้นจะสร้างเซลล์ที่เป็นภูมิคุ้มกันขึ้น

มา เป็นกองทหารพิเศษที่เป็นทัพหลวงเข้ามาสนับสนุนช่วยท�าลายศัตรู ถ้าทัพ

หลวงแพ้ ก็จะแพ้ทั้งหมด ร่างกายก็จะเจ็บป่วย

 เริ่มจากข้อมูลว่าจะสร้างทหารพิเศษแบบไหน เอาไว้ท�าลายศัตรูชนิดไหน 

จะถูกโปรแกรมและส่งผ่านจาก dendritic cell และ macrophages ให้กับ T 

helper cell มาสร้างทหารพเิศษทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ แต่มคีวามจ�าเพาะเจาะจง

มากขึ้น เรียกว่า T effector cell ออกไปช่วยกองทหารประจ�าฆ่าศัตรู ผู้รุกราน 

ในเวลาเดยีวกนักจ็ะบนัทกึข้อมลูวธิกีารสร้าง ทหารพเิศษ และคณุลกัษณะเฉพาะ

ของทหารพเิศษ ไว้กบั T memory cell เพือ่ในโอกาสหน้ามศีตัรชูนดิเดยีวกนัเข้า

มารกุรานอกีจะได้สร้างทหารพเิศษได้ทนัทอีย่างรวดเรว็โดยไม่ต้องรอสัญญาณหรอื

ข้อมูลจากใครเลย และการสร้างกใ็ช้เวลาสัน้ลง เพราะเคยสร้างมาแล้วช�านาญกบั

การสร้างดี ท�าให้ร่างกายมีทหารทั้งสองหน่วยช่วยกันรบในเวลาอันรวดเร็วตั้งแต่

ศัตรูมีก�าลังน้อย ผลลัพธ์คือชนะแน่

Peak expansion Contraction Memory

With specific
cytokines

(such as IFNy)

Memory
CD8+ T cell

T effector cell

 ดังนั้นจะเห็นว่ายิ่งภูมิคุ้มกันระบบ Adaptive immunity หรือ กอง

ทหารพิเศษนี้สร้างเร็วได้เท่าไร ย่ิงไปเพิ่มทั้งก�าลังและความสามารถ ช่วยกอง

ทหารประจ�าหรือ Innate immunity ท�าลายศัตรูก่อนที่มันจะแบ่งตัวจนมีก�าลัง

มาก และสร้างความเสียหายแก่ร่างกาย จึงเป็นแนวความคิดให้มีการสร้างกอง
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ทหารพิเศษทันทีที่มีศัตรูเข้ามามีก�าลังเพียงเล็กน้อย ก็จะท�าลายหมด โดยอาศัย

คุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายนั่นเอง ตัวอย่างเช่น การฉีด

วัคซีนไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันไว้ก่อนที่จะติดเชื้อ เหมือนที่เคยมีคนกล่าวว่า don’t 

give infection the second chance 

 ถ้าฝ่ายเสนาธิการประเมินว่าการสู้รบหนัก

มาก ศัตรกู�าลงัเข้มแขง็และเราอาจแพ้ได้ ทหารพเิศษ

กองสุดท้ายที่ถูกสร้างข้ึนมาจะมาเป็นทหารหน่วย

พิฆาต เรียกว่า T cell cytotoxicity ท�าหน้าที่และ

แนวการต่อสู้แบบเดียวกันกับ Natural killer cell 

หรือ NK cell แต่มีความเฉพาะเจาะจงต่อเชื้อโรค

มากกว่า และถูกสร้างมาเพื่อภาระกิจกับศัตรูนี้โดย

เฉพาะ ไม่ใช่มีตั้งแต่เกิด และฆ่าศัตรูทุกๆชนิด วิธีการต่อสู้เหมือนกันคือมันไปสั่ง

ให้เซลล์ของร่างกายเฉพาะท่ีติดเช้ือชนิดนั้นฆ่าตัวตายโดยขบวนการ apoptosis 

จึงอยากจะเรียกมันว่า Specific killer cell

apoptosisnecrosis

 17. Cytokines Storm หรือพายุการอักเสบคืออะไร 

  เคยรักษาได้หรือไม่?
 เมื่อมีการติดเช้ืออย่างรุนแรงและมีภูมิคุ้มกันออกมามาก มีการท�าลาย

เซลล์ของร่างกายมาก จะมีการหลั่งสารอักเสบออกมามาก และสารอักเสบหลาย

ตัวก็ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของเซลล์ภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีหลายๆชนิดจนจ�าได้ไม่หมด

Self-nonself
complex

Foreign
antigenInfected cell

Perforin
molecule

Cytotoxic
T cell
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แต่สารอกัเสบเหล่านีร้วมเรียกว่า cytokines ภาวะสารอกัเสบเกิดขึน้จ�านวนมาก 

เรียกว่า cytokines Storm หรือพายุของการอักเสบ มีผลท�าให้อวัยวะต่างๆของ

ร่างกายไม่ท�างาน เรียกว่าเกิด multiple organ failure ท�าให้คนไข้เสียชีวิตใน

ทีส่ดุ เช่น สาเหตกุารตายของคนไข้โควคิ และการเสยีชวีติของนกัร้องไทยคนหนึง่

จากไข้เลือดออก

 

 

ภาวะการอักเสบหรือเซลล์ร่างกายถูกท�าลายจะกระตุ ้นระบบซ่อมแซมของ

ร่างกายขึ้นมา และเช่นเดียวกันกับการซ่อมแซมทุกๆแห่งของร่างกายคือจะเกิด

แผลเป็นหรือพังผืด (fibrosis) เป็นข้อวิตกในการติดเชื้อโควิคว่าปอดที่ถูกท�าลาย

จะกลายเป็นแผลเป็นไปตลอดชวีติ ท�าให้มพีืน้ทีท่�างานได้น้อยลง แต่ยงัเรว็เกนิไป

ที่จะสรุป น่าจะให้โอกาสร่างกายอีกสัก 6 เดือนหลังจากหายแล้ว

 จะเห็นว่าเมื่อเกิดพายุของการอักเสบแล้วคนไข้มักตายเป็นส่วนใหญ่ 

เป็นที่น่ายินดีว่าได้มีรายงานจากประเทศจีนตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์ภาษา

อังกฤษระบุถึงการทดลองใช้ stem cell ของคนไข้ที่บังเอิญเตรียมไว้แล้วก่อน

ป่วย จ�านวน 7 ราย รักษาภาวะ cytokines storm ปรากฎว่าหายหมดทั้ง 7 ราย  

แต่ไม่มีรายงานเพิ่มเติมหลังจากนั้น เพราะคงหาคนไข้ที่บังเอิญพอดีขนาดน้ัน 

ยากมาก
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บทที่ 2 

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย

 18. ภูมิคุ้มกันร่างกายสามารถเสริมสร้างได้หรือไม่ ท�าอย่างไร?
 ในช่วงวิกฤตที่มีการระบาดของ covid 19 นี้ ความสนใจในเรื่องภูมิคุ้มกัน

ร่างกายยิ่งเพิ่มดีกรีสูงขึ้น ยิ่งเรียนรู้ว่า 80% ของการติดเชื้อจะหายได้เองโดยไม่มี

อาการด้วยระบบภูมคิุม้กนัทีเ่ข้มแขง็ของร่างกาย และเช้ือโรคไวรสัส่วนใหญ่ไม่มียา

รกัษา แต่หายได้ด้วยภูมคุ้ิมกนั และการฉดีวคัซนีก็เป็นการสร้างภมูคิุม้กนัร่างกาย

แบบหนึ่ง
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�าให้คนสนใจวิธีปฏิบัติตัว และอาหารและสิ่งบ�ารุงที่

ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบภูมิคุ้มกันของตนเอง แต่เป็นที่น่าผิดหวังว่า

ไม่มอีาหารชนดิใดหรอืยาบ�ารงุชนิดใดเลยทีมี่ข้อมูลเชิงประจกัษ์ยนืยนัว่าสามารถ

เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้โดยตรง จะมีก็แต่ข้อมูลจากแพทย์ทางเลือก

(Alternative Medicine), แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีนเท่านั้น

 19. แพทย์แผนปัจจุบันแนะน�าการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไร?
 ได้มบีทความลงใน Harvard Health Publishing ในเดอืน กนัยายน 2014 

เรือ่ง How to boost your immune system สรปุง่ายๆว่าต้องท�าให้ร่างกายแข็ง

แรง เป็น General good health ก็จะท�าให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นเอง โดยแนะน�า

ให้ปฏิบัติตัวดังนี้

 1. ไม่สูบบุหรี่

 2. ทานอาหารครบหมวดหมู่ อย่าลืมทานผัก ผลไม้

 3. ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ และไม่หนักเกินไป

 4. รักษาน�้าหนักตัวให้เหมาะสม ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป

 5. ดื่มสุราเพียงเล็กน้อย ถึงปานกลาง

 6. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

 7. ท�าใจให้สบายไม่เครียด

 8. พยายามอย่าติดเชื้อใดๆ โดยรักษาสุขอนามัย เช่น ล้างมือ อาบน�้า 

แปรงฟันบ่อยๆ ทานอาหารสุก 

 9. พยายามอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สดวก มี

แสงแดดอ่อนๆ

 20. ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน
 • การพยายามจะเพิม่จ�านวนเซลล์ภมูคิุม้กนัเป็นสิง่ทีไ่ม่จ�าเป็นและอาจเกดิ
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โทษได้ นอกจากนัน้ยงัไม่ทราบว่าควรเพิม่เซลล์

ตัวไหนเพราะทุกตัวส�าคัญและมีหน้าที่แตก

ต่างกัน มักหาจ�านวนและชนิดที่เหมาะสมไม่

ได้ นอกจากนั้นการท�างานของกองทหารที่ได้

ผลอยู่ที่สัดส่วนของทหารแต่ละชนิดที่พอดีกัน 

การไปเพิ่มหรือลด ทหารชนิดใดชนิดหนึ่งอาจ

ท�าให้การท�างานผิดไปได้

 •  เม็ดเลืดดขาวปกติจะมีค่าประมาณ 3000-5000 ถ้าสูงเป ็น 

หมื่นแสดงว่ามีการติดเชื้อ แล้วมาดูเปอร์เซ็นต์ของแต่ละเซลล์ ถ้า neutrophil 

สูงแสดงว่าติดเชื้อแบคทีเรียถ้า lymphocytes สูงจะเป็นการติดเชื้อไวรัส 

 ถ้าเม็ดเลือดขาวสูงหลายหมื่น รีบวิ่งไปหาแพทย์ทางโลหิตวิทยาทันที เพราะอาจ

เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว

 •  การเพิม่ antibody กไ็ม่เคยมหีลกัฐานสนับสนุนว่าการติดเชือ้จะลดลง

 •  การทานอาหารทีม่โีปรตนีสงูๆกไ็ม่มหีลักฐานว่า antibody จะสงูข้ึน ถึง

แม้ว่าสตูรโครงสร้างของ antibody จะเป็น immunoglobulin (Ig) ซึง่เป็นโปรตีน

 •  ภาวะการขาดอาหารหรือ malnutrition ท�าให้ภูมิคุ ้มกันลดลง  

ดังเช่นเราพบในผู้สูงอายุที่ทานอาหารไม่ได้และร่างกายจะไม่แข็งแรง

 •  การขาด essential vitamin และแร่ธาตุที่จ�าเป็น ที่เรียกว่า trace 

mineral ท่ีเราเรยีก micronutrient malnutrition เช่น สงักะส ีZinc, Selenium, 

เหล็ก iron, ทองแดง copper, folic acid, vitamin A, B6, C, E ท�าให้ภูมิคุ้มกัน

ในสัตว์ทดลองและหลอดทดลองลดลง แต่ไม่เคยพิสูจน์ได้ในคนดังนั้นถ้าคิดว่า

อาหารที่รับประทานท�าให้ได้วิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้ไม่พอเพียง ก็แนะน�าให้

ทานวิตามินรวม และ mineral supplement 

 •  การให้วิตามินในขนาดสูงที่เรียก megadose โดยการฉีด ไม่เคยมี

ข้อมูลเชิงประจักษ์กล่าวถึงประโยชน์เลย การทานไม่สามารถท�าให้เกิดการดูดซึม
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ได้เป็นจ�านวนมากเพราะขบวนการดูดซึมอาหารเป็นหลักการของ osmosis

 •  การทานวิตามิน C หรืออาหารทีมีรสเปรี้ยว เป็นค�าแนะน�าที่แพร่

หลาย มาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อป้องกันหวัด จนเป็นที่ยอมรับกันเหมือนสิ่ง

ที่เห็นจริงแล้วทางเรขาคณิต โดยไม่เคยมีงานวิจัยมาสนับสนุนความจริงเลย

 • ในผู้สูงอายุ ภูมิคุ้มกันจะลดลงโดยสังเกตว่าจะติดเชื้อง่ายขึ้น และ

เป็นมะเร็งสูงขึ้น อาจเกิดจากการทานอาหารได้น้อย หรือ T lymphocytes มี

จ�านวนลดลงเพราะต่อม Thymus ทีเ่ป็นตวัสร้างฝ่อลงตามอายขุยั หรอืเป็นเพราะ

ไขกระดูกสร้าง stem cell ลดลง ยังไม่มีค�าตอบที่แน่ชัด

 • อาหารสมุนไพรหรือ herb นั้น ในแพทย์แผนปัจจุบันไม่มีความ

เชี่ยวชาญทางนี้จึงไม่เคยมีงานวิจัยใดๆ มาสนับสนุนเรื่องนี้โดยเป็นข้อมูลเชิง

ประจักษ์ มีแต่ทางการแพทย์ทางเลือกหรือ Alternative Medicine เท่านั้น อาจ

มบีางรายงานทีพ่บว่า herb ช่วยเพิม่เซลล์ภมูคิุม้กันและ antibody ข้ึนมาบ้าง แต่

ไม่เคยมีข้อพิสูจน์ว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นมานั้น ท�าให้การท�างานของภูมิคุ้มกันดีขึ้น อาจ

เพิ่มปริมาณขึ้น แต่ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วย

 • ความเครยีดท�าให้ภมูคิุม้กนัลดลงเป็นข้อสงัเกตจาก

นกัระบาดวทิยา แต่การพสิจูน์โดยการทดลองท�าได้ยากและไม่เคย

มรีายงานออกมาทางวทิยาศาสตร์

 •  ความหนาว หรือ อากาศที่หนาวเย็นท�าให้ไวรัสเจริญเติบโต และ

อยู่ได้นานขึ้นท�าให้คนมีโอกาสติดเชื้อได้มากขึ้น แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าท�าให้

ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง และการที่แสงแดดท�าให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มข้ึนไม่ใช่ผลจาก

ความร้อน หรือแสง UV แต่เป็นผลทางอ้อมจากสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นจากการอยู่

ในสภาพอากาศที่โปร่งโล่ง มีอากาศที่เรียกว่า fresh air และมีแสงแดดอ่อนๆ

 •  การนอน 6-8 ชั่วโมงต่อวัน เชื่อว่าท�าให้ growth hormone หลั่ง 

เพื่อช่วยซ่อมแซมส่วนที่เสียไปของร่างกาย แต่ก็มีข้อโต้แย้งในผู้สูงอายุ ว่าจะเกิด

ขึ้นไหม
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 • การออกก�าลงักายอย่างหนกัจะท�าให้ภมูคุ้ิมกนัลดลงในระยะแรกหลงั

การออกก�าลังกาย แต่จะเพ่ิมจ�านวนขึ้นเป็นปกติในระยะเวลาต่อมา แต่การเดิน

และการวิ่งเหยาะๆพอเหงื่อซึม ไม่เคยพบว่ามีการลดลงของภูมิคุ้มกันเลย

 •  การติดเชื้อใดๆก็ตาม ท�าให้ภูมิคุ้มกันหรือทหารถูกใช้ไปมากในการ

ต่อสู้กับเชื้อโรคนั้น จ�านวนทหารก็จะลดต�่าลง เปิดโอกาศให้ศัตรูที่คอยจ้องอยู่

ใกล้ๆ เช่น เชือ้โควิคเข้ามาโจมตไีด้ในยามทีภ่มูคิุม้กันเราลดลง ดังนัน้การพ่นยาฆ่า

เชือ้โรคตามบ้านหรอืทีท่�างาน อาจไม่มผีลต่อเชือ้โรคโควคิดังเช่นแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ

หลายท่านออกมาพูด แต่ก็มีผลทางอ้อมโดยการฆ่าเช้ือโรคอื่นๆที่อยู่ในบ้าน ลด

โอกาสที่เราจะติดเชื้ออื่นๆในระหว่างการระบาดของโควิค เป็นเหตุให้โควิคฉวย

โอกาสโจมตีได้

 21. วธิกีารปฏบิตัเิพ่ือเสรมิสร้างภมิูคุ้มกนัในรปูแบบอืน่มอีะไรบ้าง?
 การเสรมิสร้างภูมคิุม้กนัของร่างกายให้เข้มแขง็ตามทีแ่นะน�าในแพทย์แผน

ปัจจุบันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงเท่านั้น ที่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป

อยู่แล้ว โดยที่ไม่มีอะไรตื่นเต้นหวือหวา จนเป็นที่ผิดหวังอย่างยิ่ง

 จึงได้พยายามรวบรวมทุกๆข้อมูลท่ีอ้างว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของ

ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นแผนจนี แผนไทยโบราณ หรอืทีเ่ป็นการแพทย์ทางเลอืก หรอื

เป็นแค่ความเชื่อมาให้พิจารณากัน ส่วนความเชื่อถือนั้นทุกท่านต้องไปหาข้อมูล

เพิ่มเติมและใช้วิจารณญาณของตนเอง
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 อาหาร เป็นสิง่ทีม่ข้ีอมูลมากทีส่ดุ มทีัง้อ้างว่าเพิม่ภมูคิุม้กนัหรือบ�ารงุอวยัวะ

ต่างๆของร่างกาย พอรวบรวมได้ดังนี้

 1. บ�ารงุปอด ขิง ข่า ขม้ินชัน กระเทยีม หอมหวัใหญ่ หอมแดง กระเทยีม 

ใบมะกรูด กระชาย พริกไทยด�า กะเพรา แอปเปิล บร๊อคโคลี่ แคนตาลูป แครอท 

อะโวคาโด มะม่วง ส้ม ส้มโอ

 2. บ�ารุงตับ ได้แก่อาหารขมทุกอย่าง เช่น มะระ บรเพ็ด ข้ีเหล็ก ฟ้า

ทะลายโจร

 3. เพิ่มภูมิคุ้มกัน ถั่วเหลือง ธัญพืช มะเขือเทศ เครื่องในสัตว์ ยอด

มะม่วงหิมพานต์ ใบมันปู โสม ถั่งเช่า ชาร้อน 

 • อาหารไทยที่แนะน�าให้ทาน เม่ียงค�า น�้าพริกผักสด ต้มโคล้งไทย 

แกงส้ม ต้มย�า แกงเลียง ผัดขิง ผักตรีผลา น�้าลูกหม่อน

 • อาหารเสริมที่แนะน�าคือ โยเกิร์ต พวก prebiotic และ probiotic 

กิมจิ betaglucan ท�าให้ถ่ายอุจจาระดี Collagen

 • อาหารที่ไม่แนะน�าทานคือ น�้าตาล (ผู้ร้ายตลอดกาล) อาหารเค็ม  

ไขมัน สัตว์ของทอด อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง เครื่องดื่มชูก�าลัง

 • วิตามินที่แนะน�าคือ วิตามิน C ขนาดสูง 3,000 มก ต่อวัน หรือถ้า

ใช้รักษาคือ 10,000-20,000 มก. ต่อวัน. นอกจากนั้นมีวิตามิน A แร่ธาตุที่แนะน�า 

คือ Zinc สังกะสี
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  • ยาที่แนะน�าให้ทานคือ melatonin 

 • พฤติกรรมที่ควรและไม่ควรคือ

  - ควรอุจจาระทุกวัน

  - ควรจิบน�้าร้อนทุก 20 นาที

  - ควรกลั้วคอด้วยน�้าส้มสายชู น�้ามะนาวหรือน�้าเกลือ

  - ควรออกก�าลังกายเบาๆในอากาศที่ถ่ายเทดี มีแสง

แดดอ่อนๆ นาน 15-30 นาที จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อสร้างสารชื่อ 

myokine ที่เพิ่มภูมิคุ้มกัน นอกจากนั้นการออกก�าลังกายยังท�าให้

เลือดหมุนเวียนดี เม็ดเลือดขาวเคลื่อนที่ได้ง่าย

 การออกก�าลังกายตามแบบแผนจีนจะกระตุ้นลมปราณหยางไปยังปอด 

หัวใจ สมอง และใช้การหายใจแบบต่างๆกระตุ้นอวัยวะภายในให้ท�างานดีขึ้น

 การเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีน BCG การให้stem cell การให้ 

convalescent plasma
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บทที่ 3

บทสรุปของภูมิคุ้มกันตามแพทย์แผนปัจจุบัน

 22. ภูมิคุ้มกันตามศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบันเป็นอย่างไร?
 เมื่อเราคิดว่าร่างกายเป็นเมืองๆหนึ่งภูมิคุ้มกันร่างกายหรือระบบป้องกัน

เมืองร่างกายนั้น แบ่งได้เป็น 2 ระบบดังนี้

 1. ระบบแรก เป็นก�าแพงผิวหนังที่ปกคลุมเมืองร่างกาย และ กองทหาร

เม็ดเลือดขาวที่คอยเฝ้าลาดตระเวนตลอดเวลา

 2. ระบบหลัง ยังไม่มีทหาร แต่เป็นโรงเรียนฝึกทหารหน่วยเฉพาะกิจหรือ

ทหารพิเศษ โดยมีเม็ดน�้าเหลืองเป็นผู้รับผิดชอบ

 ผิวหนังเปรียบเสมือนก�าแพงที่ปกคลุมทั่วร่างกายเพื่อป้องกันไม่ให้

สิ่งแปลกปลอมหรือศัตรูบุกเข้ามาได้ แต่จุดอ่อนของก�าแพงคือประตูเมือง ซึ่งก็

เสมือนกับช่องทางที่เข้าสู่ร่างกายทุกแห่ง เช่น ช่องจมูก ช่องปาก ช่องทวารหนัก 

ช่องหู เป็นต้น

 เม็ดเลือดขาวที่สร้างจากไขกระดูก จะลอยวนเวียนอยู่ในกระแสเลือด 

เปรียบเสมือนกองทหารที่คอยท�าลายศัตรูที่รุกรานทุกรูปแบบ โดยมีทหารเอกอยู่ 

3 หน่วยคือ

  1. หน่วยพลีชีพ หรือ neutrophils จะสู้ตายกับศัตรูผู้รุกราน 

ชอบฆ่าเชื้อแบคทีเรียเป็นพิเศษ
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 2. หน่วยยักษ์เขมือบเรียบ หรือ macrophage 

ตัวโตและกินทุกอย่างที่ขวางหน้า

 3. หน่วยพิฆาต หรือ natural killer cell หรือ NK cell 

จะสั่งให้เซลล์ของร่างกายที่รบแพ้ และติดเชื้อโรคหรือผิดปกติ ฆ่าตัวตาย

 ทหารเม็ดเลือดขาวนอกจากท�าลายศัตรูแล้ว ยังท�าการสอดแนมรวบรวม

ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับศัตรูผู้รุกรานว่ามีลักษณะอย่างไร มีจุดอ่อนอะไรบ้าง แล้ว

ส่งข้อมูลหรือโปรแกรมน้ีให้เม็ดน�้าเหลืองที่เป็นผู้สร้างทหารหน่วยรบพิเศษของ

ระบบหลัง

 เม็ดน�้าเหลือง หรือ lymphocytes ที่มีหน้าที่สร้างหน่วยรบพิเศษให้กับ

ระบบป้องกันแนวหลัง แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

 1. B lymphocytes หรือ B cell จะสร้างสารพิษไว้ฆ่าศัตรู

เรียกว่า antibody 

 2. T lymphocytes หรือ T cell จะสร้างหน่วยรบพิเศษ

ที่เป็นเซลล์น�้าเหลือง ไว้ท�าลายศัตรู

 ลักษณะของหน่วยเฉพาะกิจที่สร้างตามพิมพ์เขียวหรือโปรแกรมที่ให้มา

นี ้ จะมีศักยภาพสูงกว่าเดิม แต่มีความเฉพาะเจาะจง ท�าลายแต่เฉพาะศัตรูที่ถูก

โปรแกรมมาเท่านั้น ไม่ท�าลายสิ่งอื่น

 นอกจากนั้นเม็ดน�้าเหลืองยังจัดเก็บ memory เกี่ยวกับศัตรูตัวนี้และวิธี

สร้างหน่วยรบพิเศษ คราวหน้าถ้ามีศัตรูชนิดเดิมบุกเข้ามาอีก ร่างกายก็จะสร้าง

หน่วยรบพิเศษได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรับข้อมูลจากเม็ดเลือดขาวท�าให้มีกองทหาร

จ�านวนมากไปต่อสู้กับศัตรูตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่ก�าลังฝ่ายศัตรูจะมากขึ้น

ข้อควรทราบเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายคือ

 1. ภูมิคุ้มกันขึ้นกับสุขภาพ อนามัย และความแข็งแรงของร่างกาย

 2. ไม่เคยมีข้อพิสูจน์ทางการแพทย์ว่ามีอาหารชนิดใด สมุนไพรหรือยา
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ชนิดใดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันร่างกายได้

 3. ในกรณีที่มีการเพิ่มเม็ดเลือดขาวหรือเพิ่มเม็ดน�้าเหลือง ไม่เคยมีข้อ

พิสูจน์ว่าท�าให้ประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น

 4. ประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันจะลดลงตามอายุที่สูงขึ้น

 5. ความรูเ้รือ่ง memory ของหน่วยรบพเิศษมาประยกุต์ใช้ในการสร้าง

วัคซีนมาฉีดเพื่อป้องกันเชื้อโรค

 6. ในคนที่ติดเชื้อโรคและหายแล้ว ในเลือดจะมีภูมิคุ้มกันทุกอย่างไหล

วนเวียนอยู่โดยเฉพาะ หน่วยเฉพาะกิจรบพิเศษ และ antibody ถ้าน�าน�้าเลือด

หรือ plasma มาให้คนไข้ที่ติดเชื้อโรคเดียวกัน จะสามารถรักษาคนไข้ได้
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บทที่ 4 

เชื้อไวรัสคืออะไร

 23. สิ่งแปลกปลอมที่โจมตีมนุษย์มีอะไรบ้าง?
 เมื่อร่างกายถูกโจมตีโดยศัตรู ซึ่งจะถูกร่างกายตรวจพบว่าเป็นสิ่งแปลก

ปลอมที่ไม่ใช่เซลล์ของร่างกาย สิ่งแปลกปลอมนี้อาจจะมาจากภายใน และ 

ภายนอกร่างกาย สิ่งแปลกปลอมภายใน เช่น เซลล์มะเร็งที่เป็นเซลล์ที่กลาย

พันธ์จนผิดปกติไปจากเดิม เซลล์ที่ติดเชื้อโรคจนผิดปกติไป ล้วนจะถูกก�าจัดโดย

ภมูคุ้ิมกนัของร่างกายท้ังส้ิน แต่เซลล์มะเร็งมีวิธีหนีรอดจากภูมคิุม้กนัของร่างกาย

 สิง่แปลกปลอมจากภายนอก เช่น เช้ือโรค เสีย้นต�า เหลก็ทีใ่ช้ยดึตดิกระดกู 

Stent ที่ใส่ในเส้นเลือดต่างๆ ไตที่ถูกปลูกถ่ายให้ เลือดที่ให้ในคนไข้ที่เสียเลือดไป 

สารต่างๆที่ฉีดเข้าร่างกายเพื่อเสริมสวย นมปลอม ล้วนแต่ถูกตรวจพบว่าเป็นสิ่ง

แปลกปลอมทั้งสิ้น

 ถ้าสิ่งแปลกปลอมนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะมีโปรตีนอยู่ที่ผิวเซลล์ของตัวเองที่

เรยีกว่า MHC Major Histocompatibility Complex ท่ีจะแตกต่างกนัไม่เหมอืน

กนัเลยในสิง่มชีีวติทกุอย่างและแตกต่างกันในแต่ละคนหรือแต่ละตวั ท�าให้

ภมูคิุม้กนัตรวจสอบได้ง่ายและกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างมาก

 แต่ถ้าสิง่แปลกปลอมทีเ่ข้าสูร่่างกายไม่มีชีวติ จะไม่มีโปรตนีตวันีแ้ละมกัไม่

กระตุ้นให้ร่างกายสร้างกองทหารพิเศษ เพราะสัญญาณหรือข้อมูลที่ถูกส่งมาให้

สร้างไม่ครบถ้วน แต่กองก�าลังประจ�าจะท�าหน้าที่เสมอไม่สนใจว่าเป็นใคร และ
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ไม่มีสัญญาณบอกฝ่ายว่าเป็นพวกเดียวกัน ดังนั้นพวกเครื่องมือแพทย์ที่เป็นโลหะ

จึงเรียกว่ามีภาวะเฉื่อยชา หรือ inert ต่อการเกิดภูมิคุ้มกัน จึงสามารถใส่เขา้ไปใน

ร่างกายได้โดยเกิดปฏิกิริยาน้อย

 ในบรรดาเซลล์ทั้งหมดตัวที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันมากที่สุดคือ

เซลล์เม็ดเลือดขาว ท�าให้การให้เลือดต่อคนไข้เวลานี้ เราแยกให้เป็นส่วนๆ เช่น 

ให้แต่เม็ดเลือดแดงเรียกว่า pack red cell ให้เฉพาะเกร็ดเลือด ถ้าต้องให้น�้า

เลือดหรือ plasma ก็จะปั่นเอาเม็ดเลือดขาวออกไปเสีย และให้ในรูปของ fresh 

frozen plasma

 ในบรรดาสิ่งแปลกปลอมท้ังหมดที่เกิดปัญหาแก่มนุษย์ที่สุดคือเชื้อโรค 

ที่แบ่งออกเป็น กลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่มคือ เช้ือแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส 

และในสถานการณ์เช่นนี้ก็น่ากล่าวถึงแต่เช้ือไวรัส ให้รู้ว่าศัตรูเราเป็นอย่างไร  

เหมือนซุนวูเคยกล่าวว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครา

 

 24. เชื้อไวรัสคืออะไร?
 ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าไวรัสเป็นเช้ือโรคที่เล็กที่สุด และมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิต 

เนื่องจากคุณสมบัติไม่เข้ากับค�าจ�ากัดความของสิ่งมีชีวิตที่ก�าหนดโดย Theodor 

Schwann และ Matthais Schleiden แต่กอ็ยากค้านหน่อยเพราะตอนท่ีก�าหนด

ค�าจ�ากัดความของสิ่งมีชีวิต เราค้นพบเชื้อไวรัสหรือยัง
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 เนื่องจากสิ่งมีชีวิตต้องประกอบด้วยเซลล์ และสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดคือสัตว์

เซลล์เดียวภายในเซลล์จะมี nucleus ซ่ึงภายในมีรหัสพันธุกรรมเรียกว่า Gene 

ที่ประกอบด้วย กรด nucleic acid ที่เรียกว่า DNA Deoxyribonucleic acid 

จ�านวนมากเรียงตัวกันเป็นสองสายไขว้กันอยู่

 DNA เป็นรหัสทางพันธุกรรมเพื่อให้สร้างโปรตีนที่ใช้ในการท�างานของ

เซลล์แต่โรงงานสร้างโปรตนีในเซลล์อยูท่ี ่ribosome ทีอ่ยูน่อก 

nucleus ดังนั้นจึงมี RNA ribonucleic acid ท�าหน้าที่รับรหัส

พันธุกรรมจาก DNA แล้วมาส่งให้ ribosomes เพื่อถอดรหัส 

(decode) ออกมาเป็นโปรตีนที่ต้องการสร้าง

 ดังนั้น DNA และ RNA จะมีรหัสที่สอดคล้องกันเหมือนลูกกุญแจกับ

แม่กุญแจ เรียกว่า reciprocal ซึ่งกันและกัน

 เมื่อ DNA เกิดภาวะกลายพันธุ์หรือ mutation RNA ที่ reciprocal กันก็

จะกลายพันธุ์ไปด้วย

 25. ไวรัสประกอบด้วยอะไรบ้าง?
 ไวรัสมีส่วนประกอบง่ายๆดังนี้

 1. กรด nucleic acid ท�าหน้าทีค่วบคมุการสร้างส่วนประกอบของไวรสั

และถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม อาจเป็น DNA หรือ RNA อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ท�าให้แบ่งไวรัสเป็น DNA virus และ RNA virus

 2.  แคปสิด (capsid) เป็นโปรตีน ที่หุ้มรอบ DNA หรือ RNA ท�าหน้าที่

ป้องกัน และใช้ในการเกาะติดเซลล์ ที่มันจะยึดเป็น host

 3. เปลอืกหุ้ม (envelope) เป็นไขมันทีหุ้่มรอบแคปสดิอกีชัน้ พบได้ใน

ไวรัสบางชนิดเท่านั้น

 ดังนั้นไวรัสจึงไม่มีลักษณะเซลล์เต็มรูปแบบ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น 

มันจึงไม่สามารถอยู่ด้วยตนเองได้ ต้องเข้าไปเกาะกับเชลล์ที่มีชีวิต แต่มันมีส่วนที่
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คล้ายกับสิ่งมีชีวิตคือมันสามารถเพิ่มจ�านวนขึ้นมาและถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ 

เนื่องจากโครงสร้างที่ง่ายๆท�าให้มันกลายพันธุ์ได้ง่ายตามไปด้วย

 

 26. COVID-19 เป็นอะไร?
 Covid19 เป็น RNA virus เมือ่มนัผ่านเข้ามาทางประตู

เมืองซึ่งคือ จมูกและปาก ผ่านขบวนการขัดขวางคือขนจมูก

และหลอดลม เย่ือเมอืกทีม่าหุม้ท�าให้เคลือ่นไหวไม่สะดวกและ

ภมูคิุม้กนัประจ�าท่ีเฝ้าอยูต่ลอดเวลา ตัวทีส่�าคัญในการจบักินคอื 

macrophage และจะส่งสัญญาณในรูปของสารอักเสบที่เรียก cytokines เรียก

เซลล์ภมูคิุม้กันอืน่เข้ามาร่วมรุมโต๊ะด้วย แต่ไวรัสทีมี่จ�านวนมากนัน้ จะมหีลายส่วน

ที่รอดพ้นจากการถูกจับกิน ลงมาถึงถุงลมหรือ alveoli ในปอดได้ ที่มีจ�านวน 30 

ล้านถุงลมและท�าหน้าที่แลกเปลี่ยน Oxygen 

 ที่ถุงลมนี้จะมีช่องรับเล็กๆเรียก ACE2 receptor (Angiotensin 

converting enzyme 2 receptor) ที่จับพอดีกับโปรตีนแคปสิคที่หุ้มโควิคไวรัส 

ท�าให้ไวรัสเข้าไปภายในเซลล์ถุงลมเพื่อจะอาศัยเป็น host หรือเจ้าบ้านได้ เพราะ

ไวรัสอยู่โดยล�าพังไม่ได้ต้องหา host เกาะเสมอ
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 เมือ่ไวรสัเข้ามาอาศยัในเซลล์ถงุลมได้ 

มนักอ็กตญัญทูนัท ีโดยส่งรหสัพนัธกุรรมของ

มันคือ RNA เข้าไปใน nucleus ของเซลล์

ถุงลมหลอกให้ DNA ของถุงลมสร้าง หรือ 

copy รหัสพันธุกรรมของไวรัสขึ้นมาเร่ือยก็จะเพิ่มจ�านวนไวรัสจนเต็มเซลล์ จน

แตกระเบิดออกมาเช้ือไวรัสก็จะกระจายไปทั่ว หาเซลล์ถุงลมหรือ alveoli อัน

ใหม่เป็น host ต่อไป ถ้าเกิดมากๆร่างกายก็จะไม่เหลือถุงลมที่ท�าหน้าที่เลย

 

 

 

 27. ภูมิคุ้มกันร่างกายโต้ตอบเชื้อโควิด 19 อย่างไร?
 ร่างกายก็โต้ตอบโดยเซลล์ภูมิคุ ้มกันตัวอื่นที่ได้รับสัญญาณเรียกจาก 

macrophage ก็จะวิ่งเข้ามา ตัวที่ส�าคัญคือ NK หรือ natural killer cell จะมา

สัง่ให้เซลล์ถงุลมทีต่ดิเชือ้ไวรสัฆ่าตวัตาย ก่อนทีม่นัจะแตกระเบดิแพร่กระจายเชือ้

ไวรสัออกไป เมือ่เซลล์ท่ีเป็น host ตายไวรสัก็อยูไ่ม่ได้จะสลายตวัไปเอง ขบวนการ

นี้เรียก apoptosis 

 ขณะเดียวกันทั้ง macrophage และ dendritic cell ก็จะส่งสัญญาณ

และข้อมูลพิมพ์เขียว ไปให้ T และ B lymphocytes ที่เป็นเม็ดเลือดขาวอีกชนิด
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หนึ่งท่ีอยู่ในระบบน�้าเหลืองสร้างกองทหารพิเศษที่เป็นหน่วยเฉพาะกิจที่มีความ

สามารถสูง แต่มีความเฉพาะเจาะจงที่จะท�าลายแต่เชื้อโควิดเท่านั้น ได้แก่ 

antibody, T effector cell และ T cell cytotoxicity ออกมาท�าลายไวรัสตาม

ที่เคยกล่าวมาแล้ว เป็นระบบ Adaptive หรือ Acquire immunity 

 ซึ่งระบบนี้จะมี memory เก็บไว้ คร้ังหน้าถ้ามันถูกโจมตีโดยไวรัสอีก

มันสามารถสร้างกองทหารพิเศษเฉพาะกิจได้เลย โดยไม่ต้องรอสัญญาณข้อมูล

พมิพ์เขียวเลยและการสร้างใช้เวลาสัน้ลงเพราะเคยสร้างมาแล้ว ท�าให้ได้กองทหาร

ที่มีขีดความสามารถสูงเข้าไปช่วยรบโดยไว ตั้งแต่ศัตรูยังมีจ�านวนไม่มาก

 เซลล์ถุงลมที่ท�าลายไปเรื่อยๆท�าให้เชื้อโรคอื่นๆ เช่น เชื้อแบคทีเรียเข้าไป

ติดซ�้าในปอดได้ง่าย เซลล์ภูมิคุ้มกันท่ีหมดไปกับการต่อสู้กับไวรัส ท�าให้ระบบ

ป้องกันตัวลดลง ย่ิงถ้าอายุมาก การสร้างเม็ดเลือดขาวจากไขกระดูกไม่ดี การ

สร้าง lymphocytes จากต่อมไทมัสก็ลดลงเพราะต่อมฝ่อเหี่ยวลงตามอายุ  

ยิ่งท�าให้ภูมิคุ้มกันต�่าลงไปอีก



มะเร็ง

T cell

ภาพจ�าลองการฉีด T cell เพื่อรักษาโรคมะเร็ง
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บทที่ 5

เซลล์บ�าบัด Cell Therapy

 28. เซลล์บ�าบัดหมายถึงอะไร?
 เซลล์บ�าบดัหรอื cell therapy หรอื cytotherapy หรอื cell transplantation 

ค�าว่า cyto หมายถึง เซลล์ ค�าว่า therapy คือการรักษา และ transplantation คือ

การปลกูถ่ายเข้าไปในร่างกาย หมายถงึวธิกีารรักษาโรคโดยใช้เซลล์ทีมี่ชวีติฉดีเข้าไป 

หรือปลูกถ่ายเข้าไปในตัวผู้ป่วย เพื่อหวังผลในการรักษาโรค

 ตัวอย่างเช่น การปลูกถ่ายอวัยวะที่มีเซลล์ที่มีชีวิตหลายล้านเซลล์ การฉีด 

stem cell เพื่อรักษาโรค การให้ T cell เพื่อรักษาโรคมะเร็ง
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 29. ประวัติความเป็นมา การรักษาด้วยเซลล์บ�าบัดเป็นอย่างไร?
 การรักษาโดยเซลล์บ�าบัดเร่ิมต้นในศตวรรษที ่19 เม่ือมกีารทดลองฉดีเซลล์

ที่สกัดจากอัณฑะสัตว์เพ่ือชลอความแก่ในมนุษย์ ต่อมามีการทดลองฉีดเซลล์ที่

สกดัจากตวัอ่อนของลกูวัว (calf embryo) เพือ่รกัษามะเรง็ ทัง้สองวธิอ้ีางว่าได้ผล 

แต่ไม่เคยมีการพิสูจน์ใดๆเลย

 ต่อมาในปี คศ. 1953 นักวิจัยพบในสัตว์ทดลองว่าสามารถลดการต่อต้าน 
(rejection) ของการปลกูถ่ายอวยัวะได้ โดยให้เซลล์ของอวยัวะนัน้เข้าไปก่อน ต่อ
มาในปี คศ. 1968 ได้ประสบความส�าเร็จในการปลกูถ่ายไขกระดูก (bone marrow 
transplantation) ในมนษุย์ขึน้เป็นครัง้แรกในผูป่้วยทีไ่ขกระดูกถูกกดจากสาเหตุ
ต่างๆ เช่น การติดเชื้อโรค การฉายแสง การให้เคมีบ�าบัด
 

 ต่อมาได้พบว่าถ้าเอา capsule ท่ีห่อหุม้เซลล์ออกไป (cell encapsulation) 
จะช่วยลดภาวะต่อต้านของผู้ได้รับเซลล์ (host) ได้ ดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่า 
สัญญาณบอกฝ่ายของแต่ละเซลล์ที่เรียกว่า MHC อยู่ที่ผนังเซลล์
 การปลกูถ่ายไขกระดูกเป็นเซลล์บ�าบดัทีใ่ช้กันอย่างแพร่หลายและก้าวหน้า
ได้ผลดีที่สุด มีการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) โดยใช้ไขกระดูกจากคู่
แฝดไข่ใบเดยีวกนั (identical twin) มีการฉดีเซลล์ทีจ่ะเปลีย่นเป็นไขกระดูกเข้าไป
ในเลอืดของผู้ป่วย ซึง่เซลล์เหล่าน้ีจะว่ิงเข้าไปทีไ่ขกระดูกของผู้ป่วยและแบ่งตวัเพิม่
จ�านวนจนไขกระดูกสามารถท�างานใหม่โดยสร้างเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่ได้
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 ตั้งแต่ปี คศ. 1990 มีการค้นคว้าวิจัยเรื่องเซลล์บ�าบัดอย่างมาก เพราะเชื่อ
ว่า อาจเป็นแนวทางรกัษาโรคหลายๆอย่างได้ ในระยะแรกจะใช้แต่เซลล์ของผู้ป่วย
เองเท่านัน้ ต่อมาเริม่ใช้เซลล์ใหม่จากผูอ้ืน่ไปรกัษาเนือ้เยือ่หรอือวยัวะทีเ่สือ่มสลาย
ไปจากโรคต่างๆ เช่น กระดูกอ่อนบริเวณข้อ เนื้อเยื่อสมอง กระดูกสันหลัง หัวใจ 
 ในปัจจุบัน การใช้ stem cell และการปลูกถ่ายเซลล์ ได้กลายเป็นงาน
วิจัยท่ีมีผู ้สนใจอย่างมาก โดยเฉพาะการรักษาความเสื่อมจากอายุที่มากขึ้น 
(degenerative change) และภาวะภูมิคุ้มกันลดลง

 

 30. กลไกการท�างานของเซลล์บ�าบัดเป็นอย่างไร?
 การให้เซลล์บ�าบดัมเีป้าหมายทางคลนิกิหลายข้อบ่งชีใ้นอวยัวะทีแ่ตกต่าง

กัน และใช้วิธีการแตกต่างกันในการน�าเข้าไปสู่ร่างกายมนุษย์ แต่การออกฤทธิ์

สามารถสรุปออกมาได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

 1. ใช้เซลล์ที่อาจเป็น stem cell หรือเซลล์ตั้งต้นก�าเนิดแบบต่างๆ หรือ

เซลล์ทีเ่จรญิเตบิโตเตม็ทีแ่ล้ว เพือ่ซ่อมแซมเนือ้เยือ่ของร่างกายทีถ่กูท�าลายไป โดย

เซลล์เหล่านี้อาจเจริญไปเป็นเซลล์ชนิดเดียวหรือหลายๆชนิดได้ เซลล์เหล่านี้อาจ
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ถูกเลี้ยงในห้องปฏิบัติการจนเติบโตและมีจ�านวนพอเพียง หรือใส่เข้าไปในอวัยวะ

ที่ต้องการซ่อมแซมโดยตรงตัวอย่างเช่น 

 stem cell ทีไ่ปสร้างเนือ้เยือ่หวัใจ หลงัจากถกูท�าลายด้วยภาวะขาดเลอืด

หรือ myocardial infarction (MI)

 stem cell ที่ไปสร้างเส้นเลือดใหม่ในขาที่ขาดเลือดเลี้ยง เซลล์ที่ไปสร้าง

กระดูกอ่อนในภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมสภาพจากอายุ

 2. ใช้เซลล์ท่ีมีความสามารถในการหลั่งสารต่างๆออกมา เช่น สาร 

cytokines, chemokines, growth factor ซ่ึงสารเหล่านีจ้ะมคีณุสมบตัไิปกระตุน้

ให้เนื้อเยื่อที่เสียหายซ่อมแซมตัวเอง โดยการไปกระตุ้น stem cell ที่อยู่แถวนั้น 

หรือไปกระตุ้นให้เซลล์เคลื่อนตัวไปยังอวัยวะที่ถูกปลูกถ่ายเข้าไปในร่างกาย 

 บริษัทยาจะสร้างเซลล์ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมเพ่ือกระตุ้น

ท�าให้ร่างกายสร้างเซลล์ที่ต้องการออกมา โดยจะได้เซลล์ใหม่

ที่มีอายุสั้นเป็นวันหรือสัปดาห์แล้วตายไป โดยเซลล์กลุ่มน้ีมักท�า

หน้าที่สร้างเส้นเลือดใหม่ ต่อต้านการอักเสบ และต่อต้านการตาย

ของเซลล์ที่กลายพันธ์ (apoptosis)

 

 31. รูปแบบของการให้เซลล์บ�าบัด cell therapy strategies 

 เป็นอย่างไร?
  มีรูปแบบการให้เซลล์บ�าบัด 3 แบบ ดังนี้

 1. Allogeneic cell therapy เป็นแบบทีผู่ใ้ห้เซลล์ทีเ่ราเรยีกว่า donor 

จะเป็นคนละคนกับคนที่ได้รับเซลล์ที่เราเรียกว่า recipient หรือ host

 ในอุตสาหกรรมการผลิตยา วิธีแบบนี้เป็นที่สนใจ เพราะเป็นการให้เซลล์

แก่ผู้อื่น โดยที่อาจตรวจหรือไม่ได้ตรวจการเข้ากันได้ของเซลล์หรือ match กัน

ได้หรือไม่ เป็นงานวิจัยที่ท้าทายเพื่อพยายามรักษาโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง และ

อีกหลายๆโรค
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 2.  Autologous cell therapy เป็นวิธีที่ใช้เซลล์จากตัวเองมาเลี้ยง

แล้วให้กลับไปสู่ตัวเอง

 มกีารศกึษามากมายทีบ่่งช้ีถงึผลดีของวธินีีโ้ดยใช้ stromal cell, เซลล์จาก

ไขกระดูก, เซลล์จากไขมัน, จากเลือด ฉีดกลับไปสู่บริเวณที่บาดเจ็บหรือใกล้เคียง

ตวัอย่างเช่น การซ่อมแซมกระดูกอ่อน การป้องกนัไม่ให้ภาวะหมอนรองกระดกูสนั

หลังกดทับเส้นประสาทเกิดขึ้นใหม่อีก 

 ข้อดีของวธิน้ีีคอื ไม่กระตุน้ภมิูคุม้กนั และไม่เกดิการต่อต้านหรอื rejection 

เกิดขึน้ ข้อเสยีคอืข้ึนกับตวั donor เองหรอืผูป่้วยอย่างมาก การเจบ็ป่วยอาจท�าให้

ได้เซลล์ที่ไม่ดีผลการรักษาไม่ได้ตามที่ต้องการ

 3. Xenogeneic cell therapy เป็นวิธีที่ผู้รับหรือ recipients ได้รับ

เซลล์จากผู้ให้หรือ donor ที่อยู่คนละเผ่าพันธุ์หรือคนละ 

species กัน เช่น การปลูกถ่ายอวัยวะจากหมูสู่คน

 ได้มกีารวจิยัล่าสดุท�าการทดลองให้เซลล์มนษุย์แก่

สตัว์ทดลอง ถ้าส�าเรจ็ก็อาจท�าได้ตรงกันข้ามกัน แต่ยังไม่มี

ผลสรปุทีแ่น่นอน โดยเฉพาะเร่ืองความปลอดภยั

 32. ชนดิของเซลล์ทีใ่ช้ ในการให้เซลล์บ�าบดั
  มีเซลล์ 5 ชนิดที่ใช้กันในทางการแพทย์ในการให้เซลล์บ�าบัด ดังนี้

 1. Human Embryonic Stem Cell

 เป็น stem cell ที่น�ามาจากตัวอ่อนหรือ embryo ของมนุษย์ ยังเป็นที่

ถกเถยีงกันเพราะกฏหมายท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ อย่างไรกต็ามมีงานวจิยั

ที่ใช้ในโรคเบาหวาน และโรค Parkinson

 2. Neural Stem Cell (NSCs)

  เป็น stem cell ที่เจริญต่อไปเป็นเซลล์สมองและระบบประสาท neuron 

และ glia ใช้รักษาโรคทางสมองและระบบประสาท
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 3. Mesenchymal Stem Cell (MSCs)

  เป็น stem cell ที่เจริญไปเป็นเซลล์อื่นๆ ได้หลายชนิด เจริญเติบโตเร็ว 

และเข้ากับภมูคิุม้กนัร่างกายได้ด ีท�าให้ถกูน�าไปใช้อย่างกว้างขวาง

ในการรกัษาโรคต่างๆ เช่น การสร้างภมิูคุม้กนัแก่ร่างกาย การสร้าง

กระดูกอ่อนและกระดูก การสร้างกล้ามเน้ือหัวใจ การรักษาโรค 

Hurler syndrome ที่เป็นความผิดปกติของระบบประสาทและ

โครงสร้างของร่างกาย

 มีการวิจัยทดลองใช้ MSCs รักษาโรคหลายอย่าง ที่ได้ผลดี 

มีตัวอย่างดังนี้

 •  การรักษาโรค Oteogenic imperfecta (OI) ได้มีการปลูกถ่าย

ไขกระดูกจากผู้ให้ (donor) ในคนไข้ที่เป็นโรค OI ผลปรากฏว่า MSCs เจริญ

เติบโตไปเป็นเซลล์กระดูกที่เรียก osteoblast ท�าให้เกิดการสร้างกระดูกใหม่ขึ้น

อย่างรวดเร็วและลดภาวะกระดูกหักในโรคนี้ไปได้

  ต้องมกีารตรวจการเข้ากนัได้หรอื match กนัระหว่างผูใ้ห้กบัผูร้บัโดยใช้การ

ตรวจ HLA (Human Leucocytic Antigen) ทีอ่ยู่ทีเ่ม็ดเลอืดขาวว่าเข้ากนัได้ดี

 • เอา MSCs ไปปลูกถ่ายให้กับทารกที่อยู่ในมดลูกของมารดาที่ตรวจ

พบว่าเป็นโรค OI อย่างรนุแรง ผลปรากฏว่าทารกสามารถสร้างกระดูกได้ในมดลกู

ของมารดา

 • ในคนไข้ที่หัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงหรือโรค Myocardial Infarction 

(MI) การให้ MSCs เข้าไปจะช่วยลดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจ ท�าให้ท�า

หน้าที่ได้ดีขึ้น

 4. Hematopoietic Stem Cell (HSc)
  เป็น stem cell ทีม่าจากไขกระดูกหรือเลอืด มีความสามารถท่ีสร้างตวัเอง
ใหม่ขึน้มาและเปลีย่นแปลง (differentiation) ตัวเองได้ ไปเป็นเซลล์เมด็เลอืดทกุ
ชนดิโดยเฉพาะเซลล์ทีเ่กีย่วข้องกับภมูคิุม้กนัของร่างกาย จึงใช้ในการรกัษาความผดิ
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ปกตทิางโรคเลือด และภมิูคุ้มกัน เช่น หลังการให้เคมีบ�าบัดในขนาด dose ทีสู่งๆ
 มีการใช้ HSc ใน 3 รูปแบบ ดังนี้
 • Syngeneic Transplantation เป็นการให้ HSc ในฝาแฝดที่มา
จากไข่ใบเดียวกัน identical twin
 • Autologous Transplantation เป็นการให้ HSc จากตัวผู้ป่วย
เองเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากการต่อต้านเน่ืองจากการไม่เข้ากันของเซลล์ 
(incompatibility)
 • Allogeneic Transplantation เป็นการให้ HSc จากผู้ให้หรือ 
donor ที่เป็นคนอื่น แต่นิยมให้จากเครือญาติกัน เพราะโอกาสที่เข้ากันได้มีมาก 
และเกิดการต่อต้านที่เรียกว่า graft rejection น้อยลง ใช้การตรวจดูว่า HLA 
human leucocytic antigen ว่าเข้ากันได้ หรือมี compatibility หรือไม่
 HSc นอกจากได้มาจากไขกระดูกแล้ว ยงัได้มาจากแหล่งอืน่ด้วย เช่น เลอืด
จากสายสะดือทารก umbilical cord blood (UCB) จากการเจาะเลือดในตัวเรา
หรือ peripheral blood stem cell (PBSCs)
 5. Differentiated หรือ Mature cell Transplantation 
  นอกจากการให้เซลล์ต้นก�าเนิด หรือ stem cell หรือ progenitor cell ที่
มคีวามสามารถในการเจรญิเตบิโตไปเป็นเซลล์ต่างๆแล้ว ได้มกีารวจิยัในการปลกู
ถ่ายเซลล์ทีเ่ตบิโตเตม็ทีแ่ล้ว (mature cell) และไม่มีการเปลีย่นแปลงไปเป็นอย่าง
อื่นอีกแล้ว เป็นการปลูกถ่ายเซลล์ที่mature ลงไปเฉพาะที่ เพื่อให้ท�าหน้าที่ ตาม
ที่ต้องการ เช่น
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 •  การปลูกถ่ายเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiomyocyte) เพื่อซ่อมแซม
การท�างานของหัวใจ
 •  การปลูกถ่าย islet cell ซึ่งเป็นเซลล์ของต่อมไร้ท่อที่อยู่บนตับอ่อน 
(pancrease) ท�าหน้าที่หลั่ง insulin ให้แก่คนไข้เบาหวานที่อาการรุนแรง
 • การปลูกถ่ายกระดูกอ่อน (chondrocyte) ให้กับหมอนรองกระดูก
สันหลัง (intervertebral disc)
 •  การปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆ เช่น ไต ตับ หัวใจและปอด
  
 33. การแพทย์ทางเลือก มีการใช้เซลล์บ�าบัดหรือไม่ 
 และใช้อย่างไร?
 ในทฤษฎีของแพทย์ทางเลือกหรือ alternative medicine ที่มีหลาย
แขนงทั่วโลก การให้เซลล์บ�าบัด หมายถึง การฉีดเซลล์ที่มาจากสัตว์ ที่ไม่ใช่เซลล์
จากมนุษย์ เพื่อการรักษาโรคต่างๆ แต่วิธีน้ีก็ได้รับการคัดค้านจากแพทย์แผน
ปัจจุบันอย่างรุนแรง ภายใต้หลักการว่า เซลล์จากสัตว์ที่ species แตกต่างกัน 
ไม่สามารถเข้ากันได้ มักเกิดการต่อต้านกัน และมีรายงานถึงผลร้ายมากมายใน
วารสารวิชาการต่างๆทางการแพทย์ American Cancer Society กล่าวว่า ยัง
ไม่เคยพบหลักฐานเชิงประจักษ์ใดๆเลยที่สนับสนุนการใช้เซลล์บ�าบัดจากสัตว์ใน
การรักษาโรคมะเร็งได้ผล แต่อาจเกิดอันตรายจนถึงชีวิตได้มากกว่า
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ภาคสอง

ภูมิคุ้มกัน

ในศาสตร์แพทย์แผนจีน

แพทย์จีนมุกดา โทแสง

แพทย์จีนวันเพ็ญ บัวหอม
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บทที่ 6

ลมปราณซี่

 34. ในแพทย์แผนจีน โรคเกิดขึ้นได้อย่างไร?
 กลไกการเกิดโรคทางการแพทย์แผนจีน คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง เจิ้งชี่  

(正气) และปัจจยัก่อโรค เสยีชี ่(邪气) ทีม่าจากภายนอกร่างกาย โดยกลไกการเกิด

โรคเกิดจากการต่อสู้กันระหว่างเจิ้งชี่ (正气) ของร่างกาย และปัจจัยก่อโรค เสียชี่ 

(邪气) ซึ่งถ้าเจิ้งชี่ (正气) ไม่พร่องโรคก็เกิดขึ้นไม่ได้ 

 ถ้าจะให้แปลค�าว่า ชี่ น่าจะหมายถึง พลัง หรือลมปราณ
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 35. เจิ้งชี่ คืออะไร?
 เจิ้งชี่ คือชี่พลังบวกอย่างหนึ่ง ที่กระตุ้นให้อวัยวะภายในร่างกายท�างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกายให้แข็ง โดยการแพทย์แผนจีนเชื่อว่าการท�างานของ

อวัยวะภายใน ร่างกายขึ้นอยู่กับเจิ้งชี่ ซึ่งจะถูกหล่อเลี้ยงด้วยเลือด และชี่ สภาพ

แวดล้อมมกีารเปลีย่นแปลงของยินหยาง ภายในร่างกายของมนษุย์กม็ยีนิหยางเช่น

กนั ดัง้นัน้เมือ่เมือ่เราปฏบิติัตนตามยินหยางของสภาพแวดล้อม

ภายนอก ร่างกายภายในอยู่ในภาวะสมดุลภาวะยนิหยางสมดลุ  

จะส่งผลให้อวยัวะภายในท�างานอย่างมีประสทิธภิาพ เลอืด ลม 

สมดุล เส้นลมปราณจิงลั่วไหลเวียนสะดวก เจิ้งชี่อยู่ในสภาวะ

แข็งแกร่ง ร่างกายก็แข็งแรง 

  

 36. ชี่พัฒนามาได้อย่างไร?

 ชี่ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ มาจากมาจากสารจิงก่อน 

ก�าเนิด (精) ซ่ึงเก็บสะสมอยู่ในไต ซึ่งหมายถึงอสุจิและไข่จากพ่อแม่ เม่ือสาร 

จิงก่อนก�าเนิดได้รับสารอาหาร (水谷之气) จากม้าม ร่วมกับอากาศท่ีหายใจ

เข้าไป (后天之气) ผ่านปอด กจ็ะพฒันาเตบิโตไปเป็นชีแ่ละกระจายไปทัว่ร่างกาย   

ดังนั้น ชี่ หรือลมปราณ จึงเกิดจากสารจิงก่อนก�าเนิด ได้รับอาหารที่ย่อย สลาย 

กับอากาศที่หายใจเข้าไป และไหลเวียนสู่อวัยวะต่างๆ 

โดยเส้นลมปราณ ฉะนั้นจะทานอาหารที่ครบหมวดหมู่ 

ร่วมกบัอากาศทีบ่รสิทุธิ ์จะช่วยให้สารจงิพฒันาไปเป็นชี่

หล่อเลีย้งอวยัวะของร่างกาย ชีข่องอวยัวะทีแ่ตกต่างกัน 

เพราะทกุแห่งในร่างกายได้รบัสารอาหาร และอากาศที่

แตกต่างกัน นอกจากนัน้ยังมีปัจจยัอ่ืนทีม่าท�าให้ชีแ่ต่ละ

แห่งแตกต่างกนัอกี เช่น แสงแดดช่วยเพิม่พลงัความร้อน

ให้แก่ลมปราณชี่ที่มีหน้าที่ให้พลังงานความร้อน  
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เสินหนง (神農)
บิดาแห่งแพทย์แผนจีน

 37. เจิ้งชี่เกิดมาได้อย่างไร?
 อาหารเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกย่อยกลายเป็นเลือด ของเหลว เพื่อหล่อ

เลี้ยงร่างกาย และเป็นสารตั้งต้นที่ส�าคัญของชี่ (化气之源) เป็นความคิดของ

สสารเปลี่ยนเป็นพลังงานลมปราณที่เกิดขึ้นก่อนไอสไตล์เป็นพันปี และยังอธิบาย

อีกว่าโดยธรรมชาติสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น 

น�้า เมื่อถูกความร้อนเปลี่ยน ไอน�้า ไอน�้าเมื่อถูกความเย็นก็จะกลายเป็นฝน ใน

ร่างกายมนษุย์กเ็ช่นกนั ดงันัน้ความสมัพนัธ์ระหว่าง จงิ ชี ่เลอืด และของเหลว กม็ี

การเปลีย่นแปลงระหว่างสสารกบัพลงังานตลอดเวลาเช่นกนั โดยชีท่ีเ่ป็นลมปราณ

สามารถเปลีย่นกลบัไปเป็นสสารได้ เช่นเดยีวกบัสารอาหารสามารถท�าให้เกดิชีไ่ด้ 

ซึ่งความคิดของพลังงานลมปราณเปลี่ยนกับมาเป็นสสาร ก็มีมาแล้วนับพันปี

 38. เจิ้งชี่เดินทางในร่างกายได้อย่างไร?
 เดนิทางไปตามเส้นลมปราณต่างๆทีก่ระจายไปทัว่ร่างกาย 

ในศาสตร์แผนจีน เส้นลมปราณ หมายถึงเส้นที่เชื่อมระหว่าง

ร่างกายภายนอก และอวัยวะภายในและเช่ือมต่อกันทั่วร่างกาย 

เพื่อขนส่ง ชี่ เลือด โดยแพทย์แผนจีนถือว่าเป็นระบบปรับสมดุล

ร่างกายระบบหนึ่งคือการที่ช่ีและเลือดเดินทางได้ทั่วไปโดยไม่

ติดขัด 

 ถ้าพิจารณาตามกายวิภาคแบบแผนปัจจุบันเส้นลมปราณน่าจะ

หมายถึงเส้นเลือด เส้นประสาท และเส้นน�้าเหลือง ลมปราณว่ิง

ไปตามเส้นเลือด เกิดพลังงานในรูปแบบ vibration หรือการสั่น

ท�าให้คล�าชีพจรได้ ลมปราณที่เป็นพลงังานให้หวัใจบบีตวัสามารถ

แสดงออกมาให้พบในรปูคลืน่หวัใจได้ และลมปราณทีเ่คล่ือนไปตามเส้นประสาทเมือ่

ร่างกายสัง่งานพบว่าเป็น electromagnetic wave ที่สามารถวัดออกมาเป็นคลื่น

สมองได้
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 แพทย์แผนจีนเชื่อว่า ลมปราณช่ี และเลือดต้องหมุนเวียนไปทั่วร่างกาย

อย่างไม่ติดขัด จึงท�าให้เรามีสุขภาพดี ค�าว่าเจิ้งชี่พร่อง หมายถึงทั้งคุณภาพของชี่ 

และการหมุนเวียนของชี่และเลือด 

 ซึง่สอดคล้องกบัแผนปัจจบัุนทีเ่ลอืดแดงไหลเวยีนไปทัว่ร่างกายเพือ่น�าสาร

อาหารและอ็อกซิเจนไปเล้ียงส่วนต่างๆของร่างกาย แล้วรับคาร์บอนไดออกไซด์

จากเนื้อเย่ือต่างๆกลับเข้าสู่เส้นเลือดด�ากลับเข้าสู่หัวใจ ไปฟอกเลือดหรือรับ 

อ็อกซิเจนที่ปอดกลับมาเป็นเลือดแดงใหม่

 จุดไหนของร่างกายที่เลือดไหลเวียนไม่ดี ก็จะเกิดโรคทั้งสิ้น

 นอกจากนั้นในเลือดยังมีเม็ดเลือดขาวไหลเวียนไปด้วยท�าหน้าที่ต่อสู้เชื้อ

โรค เป็นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

 เพียงแต่การไหลเวียนของเลือดเกิดจากการบีบตัวของหัวใจและหลอด

เลือดที่มีตัวส่งสัญญาณ หรือ pace maker อยู่ที่หัวใจ และถูกกระตุ้นให้เร็วช้า

ได้โดยกลไกต่างๆของร่างกาย ส่วนการไหลกลับของเลือดด�าเกิดจากการบีบตัว

ของกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายจากการหดตัว เช่น กล้ามเนื้อน่องหดตัวและยืด

ตัวจากการเดิน จะช่วยปั๊มเลือดด�ากลับสู่หัวใจ

 ดังนั้น แพทย์แผนปัจจุบัน จึงอธิบายการไหลเวียนของเลือดด้วยกลไกอื่น

ไม่อธิบายว่ามีพลังลมปราณ ชี่ มาผลักดัน เหมือนกับแผนจีน 

 39 เจิ้งชี่มีหน้าที่ในร่างกายอย่างไร?
 กลไกการป้องกันโรคของมนุษย์ก็เหมือนกับการ

ป้องกนัประเทศหนึง่ประเทศ แบ่งเป็นด่านต่างๆ ชีก่เ็ปรยีบ

เสมือนทหารที่ถูกจัดให้อยู่ในแต่ละด่าน โดยแพทย์แผน

จีนจะแบ่งเป็น 4 ระดับจากภายนอกสู่ภายใน 

 1. ระดับเว่ย (卫分) คือ ปัจจัยก่อโรค (邪) อยู่ภายนอกของร่างกาย ไม่

สามารถเข้าไปในร่างกายได้
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 2. ระดับชี่ (气分) คือ ปัจจัยก่อโรค (邪) เข้าสู่อวัยวะภายในร่างกาย
 3. ระดับหยิง(营分) คือ ปัจจัยก่อโรค (邪) ท�าให้เกิดสารสูญเสียสาร
หยินของร่างกาย
 4. ระดับเลือด (血分) คอื ปัจจยัก่อโรค (邪) เข้าถงึระดบัหยนิ ท�าลายสาร
จ�าเป็นของร่างกาย ได้แก่ สารจิง เลือด และของเหลว เป็นระยะอันตรายของโรค
 ซึ่งเข้าใจได้ง่ายตามแพทย์แผนปัจจุบันคือ เชื้อโรคยังอยู่ภายนอกร่างกาย
เข้าสูร่่างกายไม่ได้ ถอืว่าเป็นการป้องกนัระดบัเว่ย ทีเ่ป็นเป้าหมายของการป้องกนั
โรค ระดบัต่อไปเป็นการตดิเชือ้โรคจากเบาไปหาหนกัโดยระดบัชี ่มเีชือ้โรคเข้าไป
ในร่างกายแล้วแต่ยังอยู่ในระยะฟักตัว หรือต่อสู้กับภูมิคุ้มกันร่างกายอยู่ยังไม่มี
อาการ แต่ถ้าระดับหยิงจะเร่ิมมีอาการท่ีเกิดจากการสูญ
เสยีสารหยนิของร่างกาย และระดบัเลอืดน่าจะเป็นการตดิ
เชื้อเข้าสู่กระแสเลือด ที่เรียกว่าภาวะ sepsis ท�าให้อวัยวะ
ต่างๆในร่างกายท�างานผิดปกติไป
 
 40. สารหยิน(营) คืออะไร?  
 เป็นสารที่ได้มาจากสารอาหารที่เราทานเข้าไป ย่อยสลายเป็นชิ้นเล็กๆที่ 
จ�าเป็นต่อการเตบิโตของร่างกายและการสร้างพลงัลมปราณชี ่ สารหยนิ (营) คอื  
อาหารทีม้่ามย่อยสลายเป็นชิน้เลก็ๆ แล้วส่งไปทีป่อด กระจายไปตามเส้นจงิม่าย เพือ่
หล่อเลีย้งอวยัวะภายในของร่างกาย
 
 41 เจิ้งชี่ท�างานอย่างไร?
 ชี่ที่ถูกกักเก็บไว้ในเส้นชีพจรเรียกว่า หยิงช่ี (营气) ตรงกันข้ามช่ีที่ถูกกัก 
เก็บอยู่นอกเส้นชีพจรเรียกว่า เว่ยช่ี (卫气) เป็นช่ีที่อยู่ในผิวหนัง ขน ต่อมเหงื่อ
และทวารทัง้หกทีเ่ข้าสูร่่างกาย คือ ตา ปาก จมูก ห ูช่องปัสสาวะและช่องอุจจาระ 
เป็นตัวส�าคัญในการป้องกันโรคระดับเว่ย โดยเว่ยช่ีไหลเวียนไปกับเลือดอย่างไม่
ตดิขัด ซึง่คล้ายกบัค�าอธบิายในระบบภมิูคุ้มกันของแพทย์แผนปัจจุบนั 

 ชี่ที่ถูกกักเก็บบริเวณช่วงอกและได้รับอากาศจากภายนอก เรียกว่า จงชี่ 



59

(宗气) และชี่ที่ถูกกักเก็บในอวัยวะภายในร่างกายก็จะกลายเป็นชี่ของอวัยวะนั้น

โดยเรียกชี่ทั้งหมดของร่างกายว่า เจิ้งชี่ และขนส่งผ่านเส้นลมปราณ

 เจิ้งชี่ (正气) จึงเป็นกุญแจส�าคัญของปัจจัยภายในต่อการตอบสนองของ

โรค จากปัจจัยก่อโรค เสียชี่ (邪气) ซึ่งปัจจัยการก่อโรคนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่มา

มผีลต่อการเกดิโรคของร่างกาย ซึง่ปัจจบุนันีเ้ราค้นพบว่าคอืเชือ้โรคทีป่ระกอบด้วย 

เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส

 ดังนั้นการป้องกัน โรคจากปัจจัยก่อโรค เสียช่ี  

(邪气) ขึ้นอยู่กับการท�างานของอวัยวะภายใน โดย 

สารจิง ชี่ เลือด รวมทั้งของเหลวในร่างกายจะต้องมี 

จ�านวนเพยีงพอ สมดุล และมกีารไหลเวยีนคล่องไม่ตดิขดั

 42. การป้องกันโรคในแพทย์แผนจีน เป็นอย่างไร?
 ในศาสตร์การแพทย์แผนจีน การป้องกันโรคเกิดจากความสามารถในการ 

ท�างานของช่ี ด่านหน้าท่ีส�าคัญอย่างหน่ึงคือ ความสามารถในการป้องกันโรค

ของชี่คือ เว่ยชี่ (卫气) เปรียบเสมือนก�าแพงแข็งแกร่งต่อปัจจัยก่อโรคภายนอก 

(外邪) (ที่เปรียบเสมือนศัตรู) ไม่สามารถเข้าสู่ร่างกาย โรคจึงไม่เกิดข้ึน จึงเป็น

ท่ีมาของค�าว่า “เมื่อร่างกายมีเจิ้งช่ี (正气) สะสมเพียงพอ ปัจจัยก่อโรค เสียชี่  

(邪) จะไม่มารบกวน”



60

 43. เว่ยชี่ท�าหน้าที่อะไร? 

 เว่ยชี่จะต้องกระจายอยู่ทั่วร่างกาย เว่ยชี่ที่อยู่ภายนอกจะเคลื่อนไหว 

บริเวณผิวหนัง รูขุมขน ส่วนภายในร่างกาย จะอยู่ในเส้นลมปราณ โดยเว่ยชี่จะ

ท�าหน้าที่ ดังนี้

 1. ป้องกันสิ่งแปลกปลอม หรือเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย จะ

เป็นหน่วยที่สามารถขับสิ่งแปลกปลอมได้ 

 2. ให้ความอบอุ่นอวัยวะภายใน กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และรูขุมขน เพื่อ

รักษาอุณหภูมิของร่างกาย

 3. ควบคมุการเปิด-ปิด และการขับเหงือ่ของรูขุมขนต่าง ๆ  จากทีก่ล่าว

มานี ้การท�างานของหน่วยรบนีด้เีท่าไหร่ ผูร้้ายกจ็ะไม่กล้าเข้ามารกุราน ประชาชน

จะอยู่เย็นเป็นสุขมากเท่านั้น

 

 44. เว่ยชี่เคลื่อนไหวได้อย่างไร?
  ทางการแพทย์แผนจีนเช่ือว่า เส้นลมปราณ คือ เส้นทางในการ 

เคลือ่นไหว ชี ่เลอืด จงิ ของเหลวต่างๆ การเคลือ่นไหวของเว่ยชี ่(卫气) นัน้จะต้อง 

ควบคู่ไปกับหยิงชี่ (营气) โดยช่ีทั้งสองนี้จะพึ่งพาอาศัย เติมพลังซึ่งกันและกัน  

เพือ่ช่วยกนัในการขบัเคลือ่นช่ีไปทัว่ร่างกายอย่างไม่หยุดน่ิง จงึมกีารเปรยีบว่า เว่ยชี่  

คือ หยาง หยิงชี่ คือ ยิน  

 โดยเว่ยชีก่ลางวนัจะเคลือ่นนไหวอยูร่ะดบัภายนอกของร่างกายเพือ่ป้องกนั

สิง่แปลกปลอม กลางคนืจะเคลือ่นไหวอยูร่ะดับภายในร่างกายเพือ่ดแูลการท�างาน

ของอวัยวะภายในอย่างเป็นระบบ  

 หยิงชี่ เป็นสารอาหารที่ถูกย่อยจนมีขนาดเล็กมาก 

แล้วมาช่วยการท�างานของชี่ประเภทต่างๆ 

 ถ้าเป็นแพทย์แผนปัจจบุนัน่าจะหมายถงึอาหารทีส่่ง

มาให้ส่วนต่างๆของร่างกาย โดยเลือด 
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 45. ท�าอย่างไรเว่ยชี่ (卫气) จึงจะท�างานได้ดี?
 การท�างานของเว่ยชีน่ัน้ เหมอืนกบัหน่วยลาดตระเวณและต้องไปพร้อมกบั

หยงิชี ่ในทางการแพทย์แผนจีนเชือ่ว่า เม่ือมปัีจจยัก่อโรคภายนอกเข้าสูร่่างกาย จะ

เกิดการต่อสู้กันระหว่างเจ้ิงช่ีและปัจจัยก่อโรคภายนอก เหมือนกับผู้ร้ายและเจ้า

หน้าที่ประทะกัน ทั้งสองฝ่ายยิ่งแข็งแรงการ

ต่อสู้ยิ่งรุนแรง ถ้าฝ่ายใดอ่อนแรงก่อน ฝ่าย

นั้นต้องแพ้ไป แล้วเราจะท�าอย่างไรให้เว่ยชี่

ของร่างกายนั้นแข็งแรง และ ไหลเวียนทั่ว

ร่างกายได้อย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันปัจจัย

ก่อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย 

 เช่นเดยีวกบัการแพทย์แผนปัจจบุนั ทวารต่างๆของร่างกายเป็นช่องทางทีเ่ปิด

สูส่ิง่แวดล้อมภายนอก จงึเป็นด่านส่วนส�าคญัทีจ่ะต้องป้องกนัปัจจยัก่อโรคภายนอก

 การป้องกนัโดยใช้หน้ากากอนามยัและการใช้เคร่ืองหอม เพือ่ป้องกนัเชือ้โรค

 อกีประการหนึง่คอื แพทย์จนีเช่ือว่าเส้นลมปราณบริเวณ

ต้นคอและศรีษะมีอยู่มากมาย การป้องกันไม่ให้ลม และความ

เย็นประทะโดยตรงจึงส�าคัญมาก ในประเทศไทยอากาศร้อน 

เราจึงต้องเปิดแอร์ตลอดเวลา ข้อระวงัไม่ควรให้แอร์หรอืพดัลม

กระทบต้นคอและศรีษะโดยตรง 

 การนวดกดจุดเพื่อให้ชี่ไหลเวียนได้ดีจึงมีส่วนส�าคัญ จุดที่เลือกใช้คือ จุด 

เหอกู ่ทีเ่ป็นศนูย์ควบคมุการท�างานของอวยัวะภายใน จดุกระเพาะอาหาร จดุม้าม 

จุดปอด จุดเส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะ

 เว่ยชี่ให้ความอบอุ่นต่อร่างกาย ดังนั้นการท�าร่างกายให้อบอุ่น จึงเป็นการ

ป้องกนัโรคอย่างหนึง่ การจบิน�า้ขงิ การทานน�า้ชาร้อน การทาน 

อาหารอุ่นร้อน ย่อยง่าย ไม่ทานอาหารรสเผ็ด อาหารมันที่ให้

พลังงานสูง เป็นการช่วยเสริมการท�างานของเว่ยชี่
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บทที่ 7

การบ�ารุงชี่

 46. การบ�ารุงชี่แล้วร่างกายดีอย่างไร? 
 การบ�ารุงชี่ (补气)  ประกอบด้วย การบ�ารุงและการใช้ชี่  ในการแพทย์

แผนจีน สองวิธีนี่เหมาะส�าหรับคนที่มีอาการชี่พร่อง (气虚)

 ชีพ่ร่อง (气虚) เกดิจากอะไร อาการชีพ่ร่อง คอื การแสดง 

ออกการท�างานอวัยวะภายในที่ลดลง สาเหตุหลักเกิดจากการ

ด�าเนินชีวิตที่ใช้งานพลังชี่มากเกินไป เช่น การท�างานที่ใช้แรง

มาก การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขภาวะ ผู้สูงอายุที่ร่างกาย

อ่อนแอ ผูป่้วยโรคเรือ้รงั เป็นต้น  อาการช่ีพรอง (气虚) ทีพ่บได้

บ่อย คือ อ่อนเพลยี ใบหน้าซีดไม่มีเลอืดฝาด เหนือ่ยง่าย หายใจสัน้ เรว็ เวยีนศรีษะเป็น 

พักๆ เม่ือมีการเคลื่อนไหวเหงื่อจะออกเยอะ เป็นต้น จากการศึกษามักจะ 

เกี่ยวข้องกับภาวะ subhealthy การบ�ารุงชี่ (补气) นั้น คือ การปรับการท�างาน 

ของระบบย่อยอาหาร เพื่อให้ระบบย่อยนั้นสามารถย่อยได้อย่างสมบูรณ์ ดูดซึม

สารอาหารเข้าสู่ร่างกาย ขนส่ง สารอาหารเหล่านั้นไปสู่อวัยวะที่ต้องการ โดยการ

บ�ารุงชีน้ั่นจะบ�ารงุตามอวยัวะภายในทีบ่่งบอกถงึการพร่องของอวยัวะนัน้ ๆ   ส่วน

การใช้ชี่นั้น ความหมายจะกว้างและครอบคลุมอวัยวะที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น คือ

 1. การบ�ารุงชี่ของปอด หรือ (宗气) โดยปอดนั้นจะเป็นอวัยวะส�าคัญ

ที่ดูแลชี่ของอวัยวะภายใน และเพิ่มอากาศแก่ชี่  
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 2. การบ�ารุงชี่ของกระเพาะอาหาร เป็นอวัยวะที่ท�าหน้าที่ในการย่อย

อาหาร   

 3. การบ�ารุงชี่ของม้าม ที่เป็นอวัยวะควบคุมการย่อย ขนส่งสารอาหาร 

ระบบย่อยทีดี่ในทางการแพทย์แผนจนีนัน้จะต้องดทีัง้การย่อยและการขนส่ง เพือ่

ให้อวัยวะภายในสร้างเลือดในขั้นต่อไป

 47. ชี่ที่แข็งแรงกับการป้องกันโรคได้อย่างไร?
 การท�างานของชี่ ประกอบไปด้วย

  1. การกระตุ้น ส่งเสริมการท�างานของอวัยวะภายใน

  2. ควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกาย

  3. ปกป้องรักษาร่างกาย

  4. เหนี่ยวรั้งและควบคุมการท�างานของร่างกาย

  5. ประสานการท�างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย

  6.  ควมคุมการสร้างและการเปลี่ยนแปลงของวัตถุพื้นฐานในร่างกาย 

 โดยชี่นั้นจะท�างานอย่างเป็นระบบทั่งร่างกาย และเกิดสมดุลที่พอเหมาะ

ระหว่างอวัยวะ ไม่ให้มีการท�างานที่มากหรือน้อยเกินไป

 48.  การบ�ารุงชี่ต้องท�าอย่างไร
 การบ�ารุงชี่มีหลากหลายวิธี โดยสามารถเลือกให้เหมาะกับสภาวะผู้ป่วยที่

ชี่พร่องมากน้อยเพียงใด หรือเกิดจากชี่อั้นไม่สามารถเดินทางอวัยวะเป้าหมายได้ 

เช่น การทานสมุนไพร การนวดกดจุด และการรมยาจุด

 สมุนไพรเดี่ยว ที่ใช้บ่อยคือ โสมคน หวงฉี ใช้แทนชาชงในน�้าอุ่นดื่ม 

 การใช้สมนุไพรแบบต�ารบั คอืการเอาสมนุไพรเดีย่วทีใ่ช้บ่อยในการบ�ารงุชี่ 

คือ โสม ต่างเซิน หวงฉี ไป๋จู เป็นต้น เรียกว่าต�ารับ สื่อจุนจื่อถัง ปู่จงอี้ชี่ถัง หรือ

น�ามาไส่ในการท�าน�้าซุปเพื่อการบ�ารุงชี่
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 ตุ๋นเป็ดเห็ดถังเช่า ใช้เป็ดครึ่งตัว เห็ดถังเช่า 15 กรัม ขิงแก่ และพุทราจีน 

ใช้ เวลาตุ๋น 2 ชั่วโมง สรรพคุณเหมาะส�าหรับผู้สูงอายุ อ่อนเพลีย ผู้ป่วยเรื้อรัง  

ผู้ป่วยเบาหวาน

 การนวดกดจุด กดจุดฮั่วถัวเจี๋ยจี่เสวีย (华佗夹脊穴) บริเวณหลัง จาก 

C1-L5 ข้าง Spinous process 0.5-1 ชุ่น (ชุ่น 寸) หรือหน่วยวัดเฉพาะบุคคล  

(同身寸) ในทางการแพทย์แผนจีนได้ก�าหนดระยะความยาวระหว่างรอยพับของ

ข้อที่ 2 ของนิ้วกลางเท่ากับ 1 ชุ่น หรือ ความกว้างตามขวางของข้อนิ้วหัวแม่มือ

ข้อที่ 2 เท่ากับ 1 ชุ่น)

 การรมยา รมยาจุดจู๋ซานหลี่ (足三里) อยู่บนเส้นลมปราณหยางหมิงเท้า

กระเพาะอาหาร เป็นจุดหลักส�าคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรง จุดกวนหยวน 

(关元) อยูบ่นเส้นลมปราณตู เป็นจดุส�าคญัในการบ�ารงุหยวนชี ่(元气) เมือ่ใช้ร่วม

กับจุดไป๋ฮุ้ย (百会) มีสรรพคุณในการพยุงอวัยวะภายในหย่อน
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 49. การบ�ารงุช่ีของอวยัวะภายในทางการแพทย์แผนจนีท�าอย่างไร?

 จากต�าราโซ่วซินหย่างเหล่าซินซู 《寿亲养老新书》 ในสมัยราชวงศ์ซ่ง 

และราชวงศ์หยวน ได้กล่าวถึงหลักการรักษาชี่ 7 อย่าง คือ พูดน้อยรักษาเจิ้งชี่  

ลดการมีเพศสัมพันธ์รักษาจิงชี่ (精气) กินอาหารรสจืดรักษาชี่เลือด กลืนน�้าลาย

รักษาชี่ของอวัยวะภายใน ไม่โกรธโมโหรักษาชี่ของตับ ทานอาหารมีประโยชน์

รักษาชี่ของกระเพาะ ไม่คิดมากรักษาชี่ของหัวใจ 

 1. พูดให้น้อย คือ ไม่พูดเร็ว ไม่รีบพูด ไม่พูดเสียงดัง

 2. ลดการมีเพศสัมพันธ์ คือการมีเพศสัมพันธ์อย่างพอดี ไม่มากเกินไป 

 3. กนิอาหารรสจดื คอื ผกั ผลไม้ สดใหม่  ไม่กนิเนือ้สัตว์ เหล้าแอลกอฮอร์ 

สูง อาหารเผ็ดมันต่างๆ 

 4. กลืนน�้าลายรวมทั้งเคลื่อนไหวลิ้น เพื่อกระตุ้นต่อมน�้าลาย

 5. ไม่โกรธโมโหรวมทั้งมีจิตใจสงบเยือกเย็น

  6. ทานอาหารมีประโยชน์ สารอาหารครบถ้วน

 7.  ไม่คดิมากหรอืหลกีเลีย่งการคดิมากเกินไป ทัง้เรือ่งชือ่เสยีง เงนิทอง 

การงานเป็นต้น
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บทที่ 8

กัวซากระตุ้นภูมิคุ้มกัน

 50. กัวซา มีความเป็นมาอย่างไร และ คืออะไร?
 ในระหว่างการรักษาโควิด19 ในประเทศจีนนั้น ได้มีการน�าศาสตร์แพทย์

แผนจนี เข้ามาร่วมรักษาโรคด้วยหลายอย่างด้วยกนั ปรากฏว่าได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ 

หนึ่งในการรักษาแผนจีนที่ถูกน�ามาใช้คือ การท�ากัวซา

 เป็นวิธกีารกระตุน้ภมิูคุ้มกันแบบเก่าแก่ ทีมี่ประวัติการใช้ มาอย่างยาวนาน

ในทางศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

 การกวัซา คอื การใช้ไม้กวัซาทีท่�าจากเขาสตัว์หยก ไม้หรอืพลาสตกิ ขูดลง

บนผวิหนงัซ�า้ไปมา เชือ่ว่าจะเพ่ิมขดีความสามารถของร่างกายในการต้านทานโรค

 51. กลไกการท�างานของกัวซาเป็นอย่างไร?
 จากงานวิจัยในคนที่ท�ากัวซาพบว่า แรงขูดท�าให้เส้นเลือดฝอยขยายตัว  

ชั้นกล้ามเนื้อเกิดการบวมน�้า ท�าให้การเรียงตัวของ Collagen เปลี่ยนไป และพบ

ว่าแรงขูดท�าให้เม็ดเลือดแดงหลุดออกจากเส้นเลือดเข้ามาอยู่ระหว่างเซลล์  

 เป็นการกระตุ้นให้ Neutrophil ที่เป็นเม็ดเลือดขาวและ lymphocyte ที่

เป็นเม็ดน�้าเหลือง เข้ามาท�าลายเม็ดเลือดแดง จึงเกิดภูมิคุ้มกันเฉพาะจุดขึ้นมา 
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 จากการศกึษาภูมคิุม้กนัเฉพาะจุดนัน้ พบว่าอตัราส่วนระหว่างเมด็น�า้เหลอืง 

คือ lymphocytes และ macrophage จะเพิม่ขึน้ และยงัส่งผลกระตุน้ ภมูคิุม้กนั 

อีกกลุ่มทีมีหน้าที่ท�าลายเซลล์ที่กลายพันธ์ที่เรียกว่า tumor necrotic factor

และ interleukin ด้วย แต่ไม่ทราบว่าจะมีผลใดๆบ้าง

 นอกจากนั้น การกัวซายังสามารถท�าให้เกิดภาวะ Anti-Oxidant ได้ โดย

พบว่าการกัวซาสามารถเพิ่มจ�านวน สารเหล็กที่มีหน้าที่จับอ็อกซิเจน (heme 

oxygenate) ได้ ซึ่งอาจเกิดเพราะเม็ดเลือดแดงถูกท�าลาย และ ยังพบว่าสามารถ

เพิ่มสารพันธุกรรมที่เกี่ยวกับการจับอ๊อกซิเจนของเม็ดเลือดแดงได้อีกด้วย

 ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการตรวจพบ บางอย่างก็ยังอธิบายไม่ได้ บางอย่างก็ยัง

ไม่พบว่าช่วยให้ภูมิคุ้มกันต่อโควิดดีขึ้นอย่างไร คงต้องศึกษากันต่อไป

 52. ในการรกัษาโรคโควดิ19 ในประเทศจนี ได้มกีารน�าแพทย์แผน

จีนมาร่วมรักษาโรคด้วยอย่างไร?
 จากข้อมลูข้างต้น การแพทย์แผนจนีจงึได้ถกูน�ามาท�าการ

รักษาด้วยการกัวซาในผู้ป่วยโควิด ระยะฟื้นฟู ที่มีระดับภูมิคุ้มกัน

บกพร่อง และหยุดย้ังภาวะ apoptosis (การสั่งให้เซลล์ฆ่าตัว

ตาย) ของร่างกาย

ในศาสตร์แพทย์แผนจีนวางแนวทางการรักษาโรคโควิด19 ไว้ดังต่อไปนี้

 ผูป่้วยโควดิระยะฟ้ืนฟโูดยส่วนมากจะยงัอาการไอ อ่อนเพลยี แน่นหน้าอก 

หายใจสั้น ใจสั่น เหง่ือออกเยอะ หรือเหงื่อออกระหว่างนอนหลับ แน่นท้อง 

หงุดหงิดง่าย เป็นต้น ส�าหรับ โควิด 19 นั้นในทางการแพทย์แผนจีน เรียกว่า 

โรคระบาด (疫病) ซึ่งเกิดจากปัจจัยความชื้นเป็นหลัก ร่วมกับปัจจัยก่อโรคอื่นๆ 

 กลไกการเกดิโรคโควดิ คือ ความช้ืนอุดก้ันร่างกายภายนอก อวยัวะภายใน 

ปอดและกระเพาะเกิดโรคพร้อมกัน 
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 การรกัษา ใช้การท�ากัวชาเฉพาะจดุ เพือ่เพิม่ความสามารถในการต้านทานโรค

 จุดที่ใช้ในการกัวซา คือ

 1. เส้นลมปราณตู (เส้นกลางหลัง) บริเวณหลังเริ่มจากจุดต้าจุย C7 

บริเวณต้นคอ ถึงบริเวณเอว L4 

 2. เส้นลมปราณเท้าไท่หยางกระเพาะปัสสาวะ จดุต้าซูถึ่งเซิน่ซ ูจดุเท้า 

เส่าหยางถุงน�้าดี จุดเฟิงสวือถึงเจียนเฟิง และเส้นลมปราณมือไท่ยินปอด จุดเฟิง

ฟู่ หยุนเหมิน ถานจง 

 การรักษาโดยการกัวซาจะเห็นผลรวดเร็วขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับการใช้ยาจีน 

 จากหลักการรักษาข้างต้น การกัวซาเส้นลมปราณมือไท่ยินปอด เป็นการ

รกัษาโดยการระบายปอดด้านบน กัวซาเส้นลมปราณมือหยางหมงิกระเพาะอาหาร 

เพื่อเปิดส่วนกลางของร่างกาย และการกัวซาเส้นลมปราณเท้าไท่หยางกระเพาะ

ปัสสาวะนัน้เป็นการขบัของเสยีจากส่วนล่าง โดยหลกัการรกัษาโรคโควคิของแพทย์

แผนจีน คือ “ระบายส่วนบน เปิดส่วนกลางให้โล่ง และขับของเสียส่วนล่าง”

 ในประเทศจีน ใช้การรักษาทั้งแผนปัจจุบันและแผนจีนผสมผสานกันใน

การรับมือกับโควิด19 และรายงานว่าได้ผลดี เช่นเดียวกับของไทยที่มีการน�ายา

ไทยและสมนุไพรหลายอย่างมาร่วมในการรกัษาโรคด้วย เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมิน้ 

กระชายขาว เป็นต้น

 ดังนั้นการรับมือกับข้าศึกคือ เชื้อโรค

นัน้ได้ผลดจีากทกุๆประเทศโดยการระดมสรรพ

ก�าลงัและวทิยาการทกุแขนงร่วมกันต่อสู ้เพยีง

แต่ในหลายๆแห่งไม่ได้รายงานออกมาเท่านั้น

 การน�าวิทยาการความรู้ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน มาร่วมประยุกต์กันใน

การต่อสู้กับศัตรูคือโรคร้ายนั้น อาจเป็นค�าตอบของการรักษาพยาบาลในอนาคต

ก็เป็นไปได้
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บทที่ 9

สภาวะร่างกายตามศาสตร์แพทย์แผนจีน

และโรคที่เกี่ยวข้อง

 53. พื้นฐานสุขภาพของร่างกายเป็นอย่างไร?
 พืน้ฐานสขุภาพของร่างกายตามศาสตร์การแพทย์แผนจนี (Zhongyi Tizhi: 

中医体质) คอื ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบคุคล ทีถ่กูก�าหนดมาแล้วตัง้แต่ปฏสินธิ

ในครรภ์ โดยปัจจัยท่ีถ่ายทอดจากบิดามารดาและปัจจัยหลังคลอดที่ได้รับขณะ

ด�ารงชีวิต ซ่ึงถือเป็นองค์ประกอบของการก�าหนดรูปร่าง ลักษณะ และสภาวะ

สุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

 54. พ้ืนฐานสุขภาพของร่างกายแบ่งเป็นกีก่ลุม่ ท�าได้อย่างไร?
 การแบ่งกลุ่มลักษณะพื้นฐานสุขภาพของร่างกายตามหลักการของแพทย์

แผนจีนนั้นจะใช้ทฤษฎีสุขภาพองค์รวมเป็นหลัก และน�ามาจัดแบ่งกลุ่มโดย

อาศัยทฤษฎีอิน-หยางและทฤษฎีปัญจธาตุ ผสานกับพื้นฐานทฤษฎีอวัยวะภายใน  

สารจ�าเป็น ชี่ เลือด และสารเหลวในร่างกาย

 สมาคมการแพทย์แผนจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ก�าหนด

มาตรฐานการจ�าแนกและวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานสุขภาพของร่างกาย โดย

ลักษณะพื้นฐานของร่างกายแบ่งเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 
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 1. กลุ่มสมดุล

 2. กลุ่มชี่พร่อง  

 3. กลุ่มหยางพร่อง 

 4. กลุ่มอินพร่อง 

 5. กลุ่มเสมหะชื้น 

 6. กลุ่มร้อนชื้น 

 7. กลุ่มเลือดคั่ง  

 8. กลุ่มชี่อั้น 

 9. กลุ่มพิเศษ

 55. กลุ่มสมดุล (PingHeZhi: 平和质) เป็นอย่างไร?
 ลักษณะโดยรวม: อิน-หยาง ชี่และเลือดสมดุล ลักษณะเด่น คือ รูปร่าง

สมส่วน สีหน้าสดใสเปล่งปลั่ง มีชีวิตชีวา 

 ลักษณะรูปร่าง: รูปร่างล�่าสันแข็งแรง กล้ามเนื้อเป็นมัดสมบูรณ์ ทรวงอก

หนาและกว้าง 

 อาการแสดง: สหีน้าและผวิพรรณสดใสเปล่งปลัง่ เส้นผมเป็นประกายและ

ดกหนา แววตามีประกายสดใส ปลายจมกูมปีระกาย กลิน่สัมผสัด ีรมิฝีปากแดงชมพู

เป็นประกาย ยากต่อการเหนด็เหนือ่ย มชีวีติชวีา ทนทานต่อสภาพอากาศ การนอน

หลับปกติ สามารถทานอาหารได้ปกต ิการขบัถ่ายปกต ิล้ินแดงชุม่ชืน้พอด ีมีฝ้าบาง

ขาว ชีพจร เต้นเนิบเป็นจังหวะและมีแรง (HeHuanYouLiMai : 和缓有力脉) 

 สภาวะจิตใจ: จิตใจเบิกบานแจ่มใส 

 แนวโน้มเกิดโรค: โดยปกติแล้วจะไม่ค่อยเจ็บป่วย 

และเมื่อเจ็บป่วยจะมีพยากรณ์โรคที่ดี 

 ความสามารถในการปรับตัว: สามารถปรับตัวต่อ

ธรรมชาติและเข้ากับสังคมได้ดี 



71

 56. กลุ่มชี่พร่อง (QiXuZhi : 气虚质) เป็นอย่างไร?
 ลักษณะโดยรวม: หยวนชี่พร่อง ลักษณะเด่น คือ เหนื่อยง่าย หายใจสั้น 

เหงื่อออกเอง เป็นต้น 

 ลักษณะรูปร่าง: กล้ามเนื้อไม่กระชับ 

 อาการแสดง: พูดเสียงเบา หายใจสั้น ไม่อยากพูด อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 

เหนื่อยง่าย ขาดชีวิตชีวาเหงื่อออกง่าย ลิ้นสีซีด ขอบลิ้นมีรอยฟัน ชีพจรจมอ่อน 

(RuoMai) 

 สภาวะจิตใจ: ไม่กล้าแสดงออก ไม่ชอบความท้าทาย 

 ความสามารถในการปรับตวั: ไม่ทนต่อปัจจยัก่อโรคต่าง ๆ  เช่น ความเยน็ 

ความร้อน ความชื้นความร้อนอบอ้าว 

 แนวโน้มเกิดโรค: มักเป็นหวัดง่ายเม่ืออากาศเปลี่ยน หลังการเจ็บป่วย

ร่างกายมักฟื้นตัวช้า ภูมิต้านทานอ่อนแอจึงมักมีการเจ็บป่วยเฉียบพลันได้อีก 

หากป่วยเป็นมะเร็ง ขนาดของก้อนมะเร็งมักขยายโตได้ง่าย ระบบการสร้างเม็ด

เลือดไม่มีประสิทธิภาพจึงมีโลหิตจาง ระบบการไหลเวียนของเลือดช้าไม่มีแรงส่ง

พอ ท�าให้ปวดศีรษะ มีเลือดไปเลี้ยงไม่พอเป็นเหตุให้เกิดการคั่งของเลือด ระบบ

การย่อยไม่มีก�าลังจึงมีอาการอาหารไม่ย่อย มักมีอาการท้องเดิน โภชนาการไม่ดี 

ระบบเมตาบอลิซึมถดถอยจึงแก่เร็ว 

 ข้อสังเกต: ลักษณะชี่พร่อง มักพบได้บ่อยในเด็กเล็ก 

และผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนจนถึงวัยชรา พบในเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย รูปร่างผอม หรือดูฉุ ๆ บวม ๆ กล้ามเนื้อเหลวหย่อน 

ผวิหนงัไม่ยืดหยุ่น เวลานัง่ดูเหมือนหมดแรง ถ่ายอจุจาระแล้วจะ

รู้สึกเพลีย มักรู้สึกกลวงโล่งในท้อง ในสตรีเมื่อประจ�าเดือนหมด

จะเพลียมาก เวลาเหนื่อยมักนึกอยากทานของหวาน ๆ 
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 57. กลุ่มหยางพร่อง (YangXuZhi: 阳虚质) เป็นอย่างไร?
 ลักษณะโดยรวม : หยางชี่พร่อง ลักษณะเด่น คือ กลัวหนาว แขนขาเย็น 

เป็นต้น 

 ลักษณะรูปร่าง: กล้ามเนื้อไม่กระชับ 

 อาการแสดง: กลัวหนาว แขนขาเย็น ชอบทานของอุ่น 

ขาดชีวิตชีวา ลิ้นซีดอ้วนนุ่ม ชีพจรจมและช้า มักมีอาการขี้หนาว 

ชอบอุ่น ไวต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง มือ-เท้าเย็น แผ่นหลังรู้สึก

เยน็วาบเหมอืนรดน�า้ ใบหน้าขาวซดีไม่สดใส หรอืใบหน้าหมองคล�า้ อ่อนเพลยีไม่มี

แรง โดยเฉพาะอาการเป็นมากขึน้เมือ่เคลื่อนไหว ใจสั่น หายใจสัน้ เหงือ่ออก รู้สกึ

ปวดท้องแบบเย็น ๆ ถ่ายเหลว ชอบดื่มน�้าร้อน หากถูกกระทบความเย็นมักท้อง

เสีย หากตรากตร�าเล็กน้อยจะบวมน�้า หรือกลางคืนปัสสาวะบ่อย ความต้องการ

ทางเพศลดลง สตรีประจ�าเดือนมาน้อย อารมณ์หดหู่ อยากอยู่เงียบ ๆ ไม่ชอบ

พบปะผูค้น ความดันโลหติต�า่ ความต้านทานโรคต�า่ ต่อมไร้ท่อท�างานน้อยกว่าปกติ 

ในผู้ที่หยางพร่อง มักแสดงอาการกลุ่มความเย็นเด่น ขณะเดียวกันมีกลุ่มอาการชี่

พร่องปรากฏร่วมด้วย อุณหภูมิร่างกายต�่ากว่าปกติ มือเท้าเย็น จิตใจเหนื่อยหล้า 

กลางวันง่วงนอน เคยมีประวตัเิสยีเลอืดมาก่อน เช่น ประจ�าเดอืนมามาก รดิสดีวง

ทวารเลือดออก เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร หรือมีท้องเสียเรื้อรัง มักพบใน

ผู้สูงอายุ และไม่ได้ออกก�าลังกายเป็นเวลานาน 

 สภาวะจิตใจ: ไม่กล้าแสดงออก เงียบขรึม 

 ความสามารถในการปรับตวัต่อสภาวะแวดล้อม: ทนต่อฤดรู้อนแต่ไม่ทน

ต่อฤดูหนาว อีกทั้งง่ายต่อการได้รับผลกระทบจากปัจจัยอิน เช่น ลม ความเย็น 

และความชื้น 

 แนวโน้มการเกดิโรค: ง่ายต่อการเกิดเสมหะและสารเหลวปฏกูิล (ถานอิน่) 

อาการบวม อุจจาระร่วง นอกจากนั้น ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคใน

กลุม่อาการเย็น เมือ่ได้รบัความเยน็ช้ืนมากระทบ จะท�าให้ปวดข้อ ปวดเมือ่ยกล้าม
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เนือ้บริเวณคอ บ่า หลงัและเอว ภมิูต้านทานลดลง ท�าให้เป็นหวัดง่าย และมโีอกาส

เป็นมะเรง็ได้ง่ายด้วย หยางพร่องท�าให้เกดิความเยน็ขึน้ภายใน เส้นเลอืดในสมอง

ตีบ ในสตรีจะมีอาการปวดประจ�า เดือน ประจ�าเดือนไม่มา ระบบการย่อยอาหาร

อ่อนแอ ท�าให้เกิดภาวะทุโภชนาการ โลหิตจาง ท้องเสียเรื้อรัง หย่อนสมรรถภาพ

ทางเพศ ท�าให้มีบุตรยาก เป็นหมัน 

 58. กลุ่มอินพร่อง (YinXuZhi: 阴虚质) เป็นอย่างไร?
 ลักษณะโดยรวม : อินและสารน�้าพร่อง ลักษณะเด่น คือ ปากแห้งคอแห้ง 

ฝ่ามือและฝ่าเท้าร้อน 

 ลักษณะรูปร่าง: รูปร่างผอมบาง 

 อาการแสดง: ฝ่ามือและฝ่าเท้าร้อน ปากแห้ง

คอแห้ง จมูกแห้งเล็กน้อย ชอบรับประทานของเย็น 

อุจจาระแห้งแข็ง ลิ้นแดงไม่ชุ่มชื้น ชีพจรเล็กและเร็ว 

อนิไม่พอ (ค่อนไปทางน�า้ในร่างกายน้อย) ทีจ่ะไปหล่อเลีย้ง

ให้ความชุ่มชื่นแก่ร่างกาย จึงมีอาการแห้งขาดน�้า ท�าให้วิง

เวียน ตาลาย ผ่ายผอม ผิวพรรณแห้ง เส้นผมแห้งแตกปลาย ใบหน้าหมองคล�า้ ปาก

คอแห้งโดยเฉพาะเวลากลางคืน หรือมักไอแห้งมานาน ตาแห้ง เมื่อยเอวเข่าอ่อน 

เสียงดังในหู หลงลืม ปัสสาวะน้อย ท้องผูก ลิ้นแดงมีฝ้าน้อยและแห้ง หรือลิ้นไม่มี

ฝ้า สตรีประจ�าเดือนน้อยหรือช่องคลอดแห้ง อาการร้อนพร่อง หรือ รู้สึกร่างกาย

ท�างานมากเกิน (hyperactive) ร้อนฝ่ามือฝ่าเท้า มีไข้ต�่าเวลาบ่ายหรือค�่าคืน มัก

ร้อนที่ใบหน้า โดยบริเวณโหนกแก้มแดง ร้อนเป็นเวลา หรือในช่องปากมักมีแผล

ร้อนในแบบเป็น ๆ หาย ๆ อารมณ์ร้อน รู้สึกเพลียแต่นอนหลับยาก เต้าฮั่น ใจ

หวิว ชีพจรเล็กและเร็ว (XiShuMai) ในผู้ชายมักมีความต้องการทางเพศมากหรือ

มีอาการฝันเปียก ในผู้หญิงประจ�าเดือนมีปริมาณเพิ่มขึ้น ลิ้นแดงมีฝ้าน้อย หรือ

หลุดลอกหรือไม่มีฝ้า ล�าคอแห้งและแดง ลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะเด่นของผู้ที่
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มีพื้นฐานสุขภาพของร่างกายชนิดอินพร่อง พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ วัยทอง หรือใน

ผู้ที่มีจิตใจมีความกดดันมาก นอนหลับไม่พอ และวัยท�างานที่ใช้ก�าลังมากเกินไป 

ส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะผ่ายผอม มักมีจิตใจเป็นทุกข์ 

 สภาวะจิตใจ: หงุดหงิดกระวนกระวาย ชอบแสดงออก ลุกลี้ลุกลน ร่าเริง 

 ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อม: ทนต่อฤดูหนาวแต่ไม่

ทนต่อฤดูร้อน และไม่ทนต่อผลกระทบจากปัจจัยหยาง เช่น ความร้อนอบอ้าว 

ความร้อน ความแห้ง 

 แนวโน้มการเกิดโรค: ง่ายต่อการเกิดอาการอ่อนล้า นอนไม่หลับ ในชาย

มักมีอสุจิเคลื่อนเอง นอกจากนั้น ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคในกลุ่ม

อาการร้อน มักมีอาการเจ็บป่วยด้านการท�างานของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น 

หัวใจเต้นเร็วเกินไป นอนไม่หลับ มีความทุกข์ใจ เม่ืออินพร่องหยางมักจะแกร่ง 

ท�าให้ความดันโลหิตสงู อินพร่องมักท�าให้ขบวนการเผาผลาญแปรปรวน ท�าให้เกดิ

เบาหวานได้ง่าย หากขบวนการเผาผลาญมากเกนิไปจะป่วยด้วยภาวะต่อมไทรอยด์

ท�างานเกิน ขณะเดียวกันภูมิต้านทานมักลดลงจึงป่วยเป็นโรคได้ง่าย กรณีที่นอน

หลับยาก หรอืจติใจมคีวามทกุข์หรอืตงึเครยีดนาน จะส่งผลต่อการหลัง่น�า้ย่อยใน

กระเพาะอาหารให้แปรปรวนได้ ในที่สุดเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหาร 

 59. กลุ่มเสมหะชื้น (TanShiZhi: 痰湿质) เป็นอย่างไร?
 ลักษณะโดยรวม: เสมหะชื้นเกาะตัวและติดขัด ลักษณะเด่นคือ 

รูปร่างอ้วน หน้าท้องใหญ่หนา ปากเหนียว ลิ้นมีฝ้าหนา 

 ลักษณะรูปร่าง: รูปร่างอ้วน หน้าท้องใหญ่หนาและ

อ่อนนุ่ม 

 อาการแสดง: ใบหน้ามัน เหงื่อออกง่ายและเหนียว 

แน่นหน้าอก เสมหะเยอะ ปากเหนียวหรือในปากมีรสหวาน 

ชอบอาหารมันหรือมีรสหวาน ลิ้นมีฝ้าเหนียว ชีพจรลื่น 
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(HuaMai) มักรู้สึกหนักตื้อ เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว แขนขาหนักอึ้ง เมื่อยตามข้อ หรือมี

รูปร่างอ้วน บริเวณใบหน้าและเท้ามักบวม หรือมีอาการอึดอัดทรวงอก ไอเสมหะ

มาก คลื่นไส้ อาเจียนเป็นเสมหะเหนียว รู้สึกเหนียวในช่องปาก อุจจาระไม่จับตัว 

หรืออาจจะเหนียวถ่ายไม่สะดวก ปัสสาวะขุ่น ในสตรีมีอาการตกขาว ลิ้นอ้วนมี

ฝ้าหนาเหนียว ชีพจรลอยอ่อน ลื่นและตึง (RúHuaXiánMai) การตรวจร่างกาย

เพื่อใช้อ้างอิง ผู้ที่มีสุขภาพพื้นฐานชนิดเสมหะชื้น มักมีระดับไขมันและน�้าตาลใน

เลือดสูง เลือดค่อนข้างหนืดข้น ตรวจการท�างานของต่อมไร้ท่อพบความผิดปกติ 

เช่น การท�างานของต่อมไทรอยด์ลดลง การท�างานของหัวใจและปอดลดลง 

 ข้อสังเกตใช้อ้างอิงวิเคราะห์ว่ามีเสมหะมาก: มักมีรูปร่างอ้วน (คนอ้วน

มักมีเสมหะความชื้น) เม่ือเคลื่อนไหวจะหายใจถี่ เหงื่อออกมาก (ผู้ท่ีอ้วนมักชี่

พร่อง) ฝ้าลิ้นหนาเหนียว จิตใจเหนื่อยหน่าย อยากนอน (เสมหะความชื้นปิดบัง

ทวารศีรษะ) ขับถ่ายไม่คล่อง อุจจาระเหนียวติดโถส้วมช�าระล้างยาก 

 สภาวะจิตใจ: มีลักษณะนิสัยค่อนข้างอ่อนโยน สุขุม มีความอดทนสูง 

 ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อม: ปรับตัวเข้ากับฤดูฝน 

หรือพื้นที่อากาศชื้นได้ยาก 

 แนวโน้มการเกิดโรค: ง่ายต่อการเกิดโรคเบาหวาน (XiaoKe) โรคหลอด

เลือดสมอง (ZhongFeng) และกลุ่มอาการเจ็บหน้าอก (XiongBi) คัมภีร์แพทย์

โบราณมีบันทึกว่า “ผู้ที่อ้วนมักเกิดจ้งเฟิงง่าย” ซึ่งหมายถึง ป่วยด้วยโรคหลอด

เลอืดสมอง จากการศึกษาข้อมลูผูป่้วยกว่าสามร้อยรายทีป่่วยด้วยโรคหลอดเลอืด

สมอง พบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วย มีพื้นฐาน

สุขภาพชนิดที่มีเสมหะความชื้นมาก ผู้ที่มีเสมหะ

ความชื้นมาก มักตรวจพบไขมันในเลือดสูง มีโรค

หัวใจ เบาหวาน ไขมันในตับ ถุงน�้าดีอักเสบ นิ่วในถุง

น�้าดี เป็นเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์ ในสตรีมักมีปัญหา

ของต่อมน�า้นมเจรญิผดิปกติ หรือมีเนือ้งอก คนทีอ้่วน
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จากสาเหตุเสมหะความชื้นตกค้างสะสม มักพบว่ามีโรคของต่อมไร้ท่อท�างานผิด

ปกติ ในชายอาจเกิดเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ความต้องการทางเพศลดลง ใน

สตรีมีประจ�าเดือนแปรปรวน ประจ�าเดือนหยุด มีการตกไข่ผิดปกติหรือไม่ตกไข่ 

มีบุตรยาก และผู้ที่มีเสมหะความชื้นมาก เมื่อเจ็บป่วยมักรักษายาก (โรคที่รักษา

ยาก หรือโรคแปลกประหลาดมักเกิดจากเสมหะ) 

 

 60. กลุ่มร้อนชื้น (ShiReZhi: 湿热质) 
 ลักษณะโดยรวม: ความร้อนชื้นสะสมภายใน ลักษณะเด่นคือ หน้าหมอง

และมันวาว ปากขม ฝ้าลิ้นเหลืองเหนียว เป็นต้น 

 ลักษณะรูปร่าง: มีรูปร่างปานกลาง หรือค่อนข้างผอมบาง 

 อาการแสดง: หน้าหมองและมันวาว ง่ายต่อการเกิดสิว ปากขมปากแห้ง 

ร่างกายหนัก อ่อนล้า อุจจาระเหนียวหนืด ถ่ายไม่คล่องหรือแห้งแข็ง ปัสสาวะ

น้อยและมสีเีหลอืงเข้ม ในเพศชายบรเิวณถงุอณัฑะจะอบัชืน้ ใน

เพศหญงิตกขาวจะมปีรมิาณมากขึน้ ลิน้ค่อนข้างแดง มฝ้ีาเหลอืง

เหนียว ชีพจรลื่นและเร็ว (HuaShuMai) 

 สภาวะจิตใจ: หงุดหงิด กระวนกระวาย ใจร้อน 

 แนวโน้มการเกิดโรค: ง่ายต่อการเกิดแผลหนอง ดีซ่าน ปัสสาวะแสบขัด

ร้อน เป็นต้น 

 ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อม: ช่วงปลายฤดูร้อนต้น

ฤดูฝน ที่มีอากาศร้อนชื้นจะยากต่อการปรับตัว

 61. กลุ่มเลือดคั่ง (XueYuZhi：血瘀质）เป็นอย่างไร? 
  เลือดไหลเวียนไม่คล่อง ลักษณะเด่น คือ สีผิวหมองคล�้า ลิ้นม่วงคล�้า  

พบได้ทั้งคนที่รูปร่างอ้วนและรูปร่างผอม สีผิวหมองคล�้า เม็ดสีของผิวหนังเข้มขึ้น 

ง่ายต่อการเกิดจ�้าเลือด ริมฝีปากหมองซีด ลิ้นคล�้ามีจุดจ�้าเลือด หลอดเลือดใต้ลิ้น
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ม่วงคล�้าหนาหยาบและขยายโต ชีพจรฝืด 

 มกัพบว่ามรีมิฝีปาก เลบ็ดคูล�า้ ผวิหนงัมรีอยจ�า้ หรือหยาบกระด้าง มอีาการ 

ปวดเฉพาะที่ แบบเข็มทิ่มแทง หรือปวดบิด หรือคล�าพบก้อน ใบหน้ามีฝ้า 

ขอบเป้าตาคล�้า ปวดประจ�าเดือน เลือดสีคล�้ามีลิ่มเลือด หรือประจ�าเดือน

หยุด ลิ้นคล�้าหรือมีจุดจ�้าเลือดบนลิ้น หลอดเลือดด�าใต้ลิ้นโป่ง ชีพจรฝืด ผลการ 

ตรวจทางห้องปฏบิตักิารประกอบการอ้างองิ ตรวจพบการไหลเวยีน

บริเวณหลอดเลือดฝอยมีลักษณะบิดงอ มีร่องรอยเป็นจุดเลือดคั่ง 

อาจพบว่าบรเิวณนัน้ขาดเลอืดหรือมีเลอืดออก ความหนดืของเลอืด

เพิม่ข้ึน ความดนัในหลอดเลอืดด�าสงูขึน้ บริเวณน้ันบวมมีเลอืดออก

หรือบวมน�้า มีพังผืด ภูมิต้านทานลดลง (หมายเหตุ: ชี่ติดขัดและ

การมีเลือดคั่งมักมีผลถึงกัน จึงมักปรากฏอาการเหล่านี้ร่วมกัน)

 มกัหงุดหงิดง่าย ความจ�าไม่ด ีไม่ทนต่อความหนาวเยน็ ง่ายต่อการเกดิก้อน

ในร่างกาย โรคปวด โรคเลือด เป็นต้น

 

 62. กลุ่มชี่อั้น (QiYuZhi: 气郁质) เป็นอย่างไร?
 ลักษณะโดยรวม: การไหลเวียนของชี่อุดอั้นติดขัด ลักษณะเด่น คือ จิตใจ

หม่นหมอง อัดอั้นตันใจอารมณ์อ่อนไหวเปราะบาง คิดมาก เป็นต้น

 ลักษณะรูปร่าง: ส่วนใหญ่พบในผู้ที่รูปร่างผอม
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 อาการแสดง: จิตใจหม่นหมอง อัดอั้นตันใจ อารมณ์อ่อนไหวเปราะบาง 

หดหู่ ไม่สดใส ลิ้นแดงซีด มีฝ้าบางขาว ชีพจรตึง (XianMai) มักมีอาการแน่น

ทรวงอก ชอบถอนหายใจ มีอาการเสียดชายโครง กระเพาะอาหารและท้อง เรอ

บ่อย มกัรูส้กึมีสิง่ของจุกอยูท่ีค่อ นสิยัไม่แสดงออก จิตใจระทมทกุข์ อารมณ์เฉยเมย 

เมื่อมีอารมณ์แปรปรวนมักปวดท้อง ท้องเสีย สตรีมีอาการปวดแน่นเต้านมและ

ท้องน้อย

 สภาวะจติใจ: มกัเป็นคนเกบ็ตวั อารมณ์แปรปรวน ตืน่ตระหนก หวาดระแวง

 แนวโน้มการเกิดโรค: ง่ายต่อการเกิดกลุ่มอาการซึมเศร้า (Depression 

syndrome) เช่น globus hysteriocus (MeiHeQi: 梅核气), hysteria (ZangZao: 

脏燥), lily disease* (BaiHeBing: 百合病), melancholia (YuZheng: 郁证)

 ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อม: ทนต่อสภาวะกดดัน

ทางอารมณ์ได้น้อย ปรับตัวเข้ากับฤดูฝนได้ยาก

 

 63. กลุ่มพิเศษ (เท่อปิ่ง) (TeBingZhi: 特禀质) เป็นอย่างไร?
 ลักษณะโดยรวม: เกดิความผดิปกติต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา ลกัษณะเด่น 

คือ เกิดความผิดปกติทางสรีระวิทยา เป็นภูมิแพ้ได้ง่าย เป็นต้น

 ลักษณะรูปร่าง: ผู้ที่อยู่ในจ�าพวกภูมิแพ้มักไม่มีความผิดปกติทางสรีระ

วิทยา ส่วนผู้ที่ได้รับสารจ�าเป็นก่อนก�าเนิดจากบิดา

มารดาไม่เพียงพอ มักเกิดความผิดปกติทางสรีระวิทยา 

หรือความพิการของร่างกาย

 อาการแสดง: ผู ้ที่อยู ่ในจ�าพวกภูมิแพ้มักพบ

อาการหอบหืด ภูมิแพ้ คัดจมูก คันคอ ไอ จาม เป็นต้น 

ส่วนผู้ที่เป็นโรคทางพันธุกรรม อาจเกิดเนื่องจากบิดา

มารดาถ่ายทอด หรอืพัฒนาการขณะอยูใ่นครรภ์ผดิปกติ 

หรือบุคคลในครอบครวัมปีระวัติการเจบ็ป่วย ในบางราย



79

อาจเกดิการตดิเชือ้หรอืเป็นโรคขณะอยูใ่นครรภ์ ซึง่ได้รบัการถ่ายทอดจากมารดา

และส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ ท�าให้เกิดโรคหรอืเป็นโรคขณะอยูใ่นครรภ์ มกัพบ

การเกิดช้าทั้งห้า “อู่ฉือ” (พัฒนาการช้าทั้งห้า คือ การยืน การเดิน การงอกของ

เส้นผม การงอกของฟัน การหัดพูด) การอ่อนทั้งห้า “อู่หย่วน” (อ่อนทั้งห้า คือ 

ศีรษะอ่อน คออ่อน แขนขาอ่อน กล้ามเนื้ออ่อน การพูดหรือการเคี้ยวอาหารผิด

ปกติ) กระหม่อมปิดช้า ลมชักในเด็ก เป็นต้น

 ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อม: ปรับตัวเข้ากับสิ่ง

แวดล้อมได้ยาก เช่น ในผู้ที่จัดอยู่ในจ�าพวกภูมิแพ้ จะง่ายต่อการเกิดภูมิแพ้และ

ยากในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล อีกทั้งง่ายต่อการก�าเริบของโรค

ประจ�าตัว

 ทีก่ล่าวมาทัง้หมดเป็นพืน้ฐานของแพทย์แผนจนี ทีแ่บ่งคนไปตามลกัษณะ 

ต่างๆ เพื่อให้ทราบว่า แต่ละลักษณะจะเกิดโรคกลุ่มไหนบ่อย ตลอดจนการรักษา 

ก็ก�าหนดตามลักษณะของคน
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ภาคสาม

ภูมิคุ้มกัน

ในศาสตร์แพทย์แผนไทยประยกุต์

อาจารย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ วรรณี  พรมด้าว

ผศ. ดร.  แพทย์แผนไทยประยุกต์ ศุภะลักษณ์ ฟักค�า
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บทที่ 10 

ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
ว่าด้วยธาตุทั้ง 4 (ธาตุสมุฏฐาน)

 64. การแพทย์แผนไทย คือ อะไร?
 การแพทย์แผนไทยเป็นวชิาชพีทีเ่กีย่วข้องกบัการดูแลสขุภาพ ทัง้การตรวจ

วินิจฉัย บ�าบัดรักษา ป้องกันโรค และส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่อาศัย

ความรู้หรือต�าราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา โดยใช้ทฤษฎีความสมดุล

ของธาตุทั้ง  4 

 ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยได้แบ่งออกเป็น 4 สาขาได้แก่ เวชกรรมไทย 

เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย 

 65. สาเหตุการเจ็บป่วยในแพทย์แผนไทยมาจากอะไร?
 การแพทย์แผนไทยเชือ่ว่าสาเหตแุห่งการเจ็บไข้ได้ป่วย หรอืทีต้ั่งทีแ่รกเกดิ

ของโรค เกิดจากสาเหตุใหญ่ 6 ประการ ดังนี้

 1. มูลเหตุธาตุทั้ง 4 (ธาตุสมุฏฐาน)

 2. อิทธิพลของฤดูกาล (อุตุสมุฏฐาน)

  3. อายุที่เปลี่ยนไปตามวัย (อายุสมุฏฐาน)

  4. อิทธิพลของกาลเวลาและสุริยะจักรวาล (กาลสมุฏฐาน)

  5. ถิ่นที่อยู่อาศัย (ประเทศสมุฏฐาน)

  6. พฤติกรรมเป็นมูลเหตุที่ก่อโรค



พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3

"พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย"

29 ตุลาคม ของทุกปี 

เป็น "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ"
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 66. ธาตุทั้ง 4 คืออะไร?
 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ซึ่งปรากฏในต�าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 

ฉบับหลวง และเวชศาสตร์ฉบับหลวง กล่าวมูลเหตุธาตุทั้ง 4 ไว้ดังนี้ 

 สิ่งมีชีวิตเกิดมาแล้วประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 อันได้แก่ ธาตุดิน(ปถวีธาตุ) 

ธาตุน�้า(อาโปธาตุ) ธาตุลม(วาโยธาตุ) และธาตุไฟ(เตโชธาตุ) ที่เรียกว่าสมุฏฐาน

ธาตุ ซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลเกี่ยวข้องกันและกัน โดยแบ่งออกเป็นธาตุดิน 20 อย่าง 

ธาตุน�้า 12 อย่าง ธาตุลม 6 อย่าง และธาตุไฟ 4 อย่าง

 1. ธาตุดิน เป็นองค์ประกอบของร่างกายที่เป็นโครงสร้าง สิ่งมีชีวิตที่มี

ลักษณะเป็นของแข็งมีความคงรูป ได้แก่ ผม เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เส้นเอ็น กระดูก 

ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด  ล�าไส้ใหญ่ ล�าไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า และ

เยื่อในสมอง หากธาตุดินเสียสมดุลไปก็จะมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น เช่น ท�าให้มี

อาการให้เจ็บท้อง ท้องขึ้น ให้เสียดแทง กินอาหารไม่อยู่ท้อง เป็นต้น 
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 2. ธาตุน�้า เป็นองค์ประกอบของร่างกาย ที่มีลักษณะ

เป็นน�า้เป็นของทีเ่หลว มคีณุสมบตัไิหลไปมาซมึซบัไปทัว่ร่างกาย 

ท�าให้อ่อนตัว เป็นตัวกลางที่ท�าให้ส่ิงต่างๆไหลเวียนไปได้ ได้แก่ 

น�้าดี เสมหะ น�้าหนอง เลือด เหงื่อ น�้าตา น�้ามันเหลว  น�้ามันข้น 

น�้าลาย น�้ามูก น�้าไขข้อ และน�้าปัสสาวะ หากธาตุน�้าเสียสมดุล

ไปก็จะมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น เช่น เป็นหวัด คัดจมูก น�้ามูกไหล  

มีเสมหะ มีอาการแสบขัดปัสสาวะ  เป็นต้น

 3. ธาตุลม เป็นพลังผลักดันภายในระบบของร่างกาย มีลักษณะ

เคลื่อนไหว เช่น การเดิน การนั่ง การนอน และการท�าอิริยาบถต่างๆต้องอาศัย

ธาตุลมเป็นตัวขับเคล่ือน  ได้แก่ ลมพัดขึ้นบน (ลมที่พัดตั้งแต่ปลายเท้าตลอด

ถึงศีรษะ) ลมพัดลงล่าง (ลมที่พัดต้ังแต่ศีรษะตลอดถึงปลายเท้า) ลมพัดในท้อง  

(ลมทีพ่ดัอยู่ภายในช่องท้อง นอกล�าไส้) ลมในล�าไส้ (ลมทีพ่ดัอยูใ่นกระเพาะอาหาร

และในล�าไส้) ลมหายใจเข้าออก และลมพัดทั่วร่างกาย หากธาตุลมเสียสมดุลไป

ก็จะมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น เช่น มีอาการปวดเมื่อยทั่วร่างกาย ท้องอืดท้องเฟ้อ 

เวียนศีรษะ เป็นต้น

 4. ธาตุไฟ เป็นพลงังานท่ีท�าให้ร่างกายอบอุน่ มีลกัษณะท่ีเป็นความร้อน 

ได้แก่ ไฟส�าหรบัอุน่กาย(ไฟทีท่�าให้ร่างกายอบอุน่เป็นปกต)ิ ไฟร้อนระส�า่ระส่าย  ไฟ

ส�าหรบัเผาผลาญร่างกายให้แก่เฒ่า และไฟส�าหรบัย่อยอาหาร หากธาตเุสยีสมดลุ

ไปก็จะมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น เช่น มีอาการตาเหลืองตัวเหลือง มีไข้ เป็นต้น

 จะเห็นได้ว่า ธาตทุัง้ 4 จะอยูใ่นภาวะสมดลุกนัในร่างกายจงึจะเป็นปกตไิม่

เจ็บป่วย เช่น ธาตุดินอาศัยธาตุน�้าท�าให้ชุ่มชื้นและเต่งตึง อาศัยลมพยุงให้คงรูป

และเคลือ่นไหว อาศยัไฟให้พลังงานอุ่นไม่ให้เน่า เป็นต้น หากมธีาตใุด

ธาตหุนึง่น้อยไป มากไป หรอืผดิปกติไป กจ็ะท�าให้เกดิโรค แพทย์แผน

ไทย เรยีกภาวะท่ีธาตนุ้อยไปว่า “หย่อน” เรยีกภาวะทีธ่าตมุากไปว่า 

“ก�าเริบ” เรยีกภาวะทีธ่าตผุดิปกตไิปว่า “พกิาร” กจ็ะให้ยาแก้ได้
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บทที่ 11 
ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วย
ฤดูกาล (อุตุสมุฎฐาน) และอายุ (อายุสมุฎฐาน)

 
 67. ฤดูกาลมีผลต่อการเจ็บป่วยหรือไม่?
 อิทธิพลของฤดกูาล  (อตุุสมุฏฐาน) เป็นอกีสาเหตุหนึง่ ทีก่ารแพทย์แผนไทย
เชือ่ว่าเป็นสาเหตแุห่งการเจบ็ไข้ได้ป่วย หรอืเป็นทีต่ัง้ท่ีแรกเกดิของโรค ซึง่แต่ละฤดู 
มผีลท�าให้ร่างกายแปรปรวน ธาตุทัง้ 4 เกิดการเปลีย่นแปลงเสยีสมดลุ 

 68. ในประเทศไทยแบ่งเป็นกี่ฤดูกาล มีฤดูอะไรบ้าง?
 ต�าราการแพทย์แผนไทยจ�าแนกฤดูออกเป็นปีละ 3 ฤด ู 4 ฤดแูละ 6 ฤดู  
ในทีน่ีจ้ะกล่าวถึง 3 ฤด ูได้แก่ ฤดูร้อน (คิมหนัตฤดู) นบัต้ังแต่แรม 1 ค�า่เดอืน 4 ถึง 
ขึน้ 15 ค�า่เดอืน 8 ฤดฝูน (วสนัตฤดู) นบัต้ังแต่แรม 1 ค�า่เดือน 8 ถงึ ข้ึน 15 ค�า่เดอืน 
12 และฤดหูนาว (เหมนัตฤดู) นับต้ังแต่แรม 1 ค�า่เดือน 12 ถงึ ขึน้ 15 ค�า่เดอืน 4 
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 69. แต่ละฤดู (อุตุสมุฏฐาน) จะเจ็บป่วยด้วยธาตุใด?
 ฤดูร้อน (คิมหันตฤด)ู เป็นพกิดัปิตตะสมุฏฐาน เจบ็ป่วยด้วยธาตไุฟ มกัจะมี
อาการหงุดหงิดร้อนระส�า่ระส่าย หรือเป็นไข้ตัวร้อนได้ง่าย เป็นต้น
 ฤดูฝน (วสนัตฤดู) เป็นพกัิดวาตะสมฏุฐาน เจ็บป่วยด้วยธาตุลม มกัจะมอีาการ
ท้องอดื ท้องเฟ้อ เป็นต้น
 ฤดูหนาว (เหมันตฤด)ู เป็นพกิดัเสมหะสมุฏฐาน เจบ็ป่วยด้วยธาตุน�า้ มกัจะ
มอีาการเป็นหวัด คดัจมกู มีน�า้มูก เป็นต้น
 
 70. ในแต่ละฤดูจะมีรสยาใดที่ใช้ส�าหรับป้องกัน
 และรักษาอาการเจ็บป่วย?
 ในแต่ละฤดถูอืว่าเป็นฤดูแห่งกองโรค คือ เกิดเป็นโรคทางปิตตะ, โรคทางวาตะ 
และโรคทางเสมหะ ตามล�าดับ จงึจดัรสยาแก้ไว้ดังนี้
 ฤดรู้อน (คมิหนัตฤด)ู เกดิโรคเพือ่เตโชธาตพุกิาร คอื โรคทางปิตตะพกิาร คอื
ดพีกิาร ควรใช้ยารสเย็นและจดื
 ฤดูฝน (วสัตฤดู) เกิดโรคเพื่อวาโยธาตุพิการ คือ โรคทางวาตะ โรคลม  
ควรใช้ยารสร้อน และสขุุม
 ฤดูหนาว (เหมันตฤด)ู เกดิโรคเพ่ืออาโปธาตพุกิาร คอื สมฏุฐานเสมหะ  
ควรใช้ยารสสขุุม หรอืรสเปรีย้ว
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 71. ในแต่ละฤดูจะมียาต�ารับใดบ้าง ที่ใช้ป้องกันการเจ็บป่วย?
 ในศาสตร์การแพทย์แผนไทย จะมีต�ารบัยาทีช่่วยปรับสมดลุ และป้องกนัการ
เจบ็ป่วยในแต่ละฤด ูดงันี้
 ฤดูร้อน (คมิหันตฤด)ู จะใช้ยาพกิดัตรีผลา จะประกอบไปด้วยตวัยา ลกูสมอ
พเิภก ลูกสมอไทย ลกูมะขามป้อม
 ฤดูฝน (วสันตฤดู) จะใช้ยาพิกดัตรกีฏุก จะประกอบไปด้วยตวัยา เมลด็พรกิ
ไทย ดอกดปีล ีเหง้าขิงแห้ง
 ฤดหูนาว (เหมนัตฤด)ู จะใช้ยาพกิดัตรสีาร จะประกอบไปด้วยตัวยา รากเจต
มลู เถาสะค้าน รากช้าพลู
 จะเห็นได้ว่าฤด ู (อุตสุมฏุฐาน)เป็นสาเหตขุองโรคฤดแูต่ละฤดูย่อมผนัแปรไป
ตามดนิฟ้าอากาศ หากธาตทุัง้ 4 ของร่างกายมนษุย์เปลีย่นแปลงตามไม่ทนั อาจท�าให้
เจบ็ป่วยได้ง่าย

 72. อายุสมุฏฐาน หมายถึงอะไร?
 อทิธพิลของอายทุีเ่ปลีย่นไปตามวยั หรอืร่างกายมนษุย์ทีเ่ปลีย่นไปตามอายขัุย 
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่การแพทย์แผนไทยเช่ือ ว่าเป็นสาเหตุแห่งการเจ็บไข้ได้ป่วย 
หรอืเป็นทีต่ัง้ทีแ่รกเกดิของโรคซ่ึงแต่ละอายมุผีลท�าให้ร่างกายแปรปรวน ธาตทุัง้ 4  
เกดิการเปลีย่นแปลงเสยีสมดุล 
 ร่างกายมนษุย์ทีเ่ปลีย่นแปลงตามอาย ุแบ่งเป็น 3 วัย ดงันี้
 • ปฐมวัย อายุ 0-16 ปี จะเกิดโรคธาตุน�้า  
มกัจะมอีาการเป็นหวัด มนี�า้มูก มีเสมหะได้ง่าย
 • มัชฉิมวัย  อายุ 16-32 ปี จะเกิดโรคทาง 
ธาตไุฟ มกัจะมอีาการตัวร้อน ปวดศีรษะได้ง่าย
 • ปัจฉิมวยั อายุมากกว่า 32 ปี ขึน้ไป จะเกดิโรค 

ในธาตลุม มกัมอีาการท้องอดื ท้องเฟ้อได้ง่าย
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บทที่ 12 
ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วย 
สถานที ่(ประเทศสมุฏฐาน) เวลา (กาลสมฏุฐาน) 
และพฤติกรรม

 73. ประเทศสมุฏฐาน เป็นอย่างไร?
 สถานที่อยู่อาศัย แพทย์แผนไทยเรียกว่า ประเทศสมุฏฐานซึ่งแบ่งเป็น 4 
สถานที่ จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพ  ดังนี้ 
 1. ประเทศร้อน สถานที่เป็นภูเขาสูงเนินผา มักเจ็บป่วยด้วยธาตุไฟ
 2.  ประเทศที่เย็น สถานที่เป็นน�้าฝน โคลนตม มีฝนตกชุก มักเจ็บป่วย
ด้วยธาตุลม
 3. ประเทศที่อุ่น สถานที่เป็นน�้าฝน กรวดทราย เป็นที่เก็บน�้าไม่อยู่มัก
เจ็บป่วยด้วยธาตุน�้า
 4. ประเทศหนาว สถานที่เป็นน�้าเค็ม มีโคลนตม
ชื้นแฉะ เช่น ชายทะเล มักเจ็บป่วยด้วยธาตุดิน

 74. ในศาสตร์การแพทย์แผนไทย กาลเวลา 
 มีผลต่อการเกิดโรคหรือไม่?
      กาลเวลา คือ การเปลี่ยนแปลงในรอบหนึ่งวันตามเวลา ตามหลักการวิชา 
การแพทย์แผนไทยก�าหนดโรคและสาเหตุของโรคที่อาจเกิดในช่วงเวลาต่างๆ 
เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยและก�าหนดตัวยาส�าหรับบ�าบัดโรคซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วง
เวลา ดังนี้ 
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 ยาม 1 เวลา 06.00-10.00 น. (เวลากลางวัน) และ เวลา18.00-22.00 น.
(เวลากลางคืน) ธาตุน�้ากระท�าโทษ มักมีอาการน�้ามูกไหล หรือ ท้องเสีย ซึ่งเกิด
โรคเพื่อเสมหะ ใช้น�้ากระสายยารสเปรี้ยว
 ยาม 2 เวลา 06.00-14.00 น. (เวลากลางวัน) และเวลา 22.00-02.00 น.
(เวลากลางวัน) ธาตุไฟกระท�าโทษ มักมีอาการไข้ แสบท้อง ปวดท้อง ซึ่งเกิดโรค
เพื่อโลหิตและดี ใช้น�้ากระสายยารสขม
 ยาม 3 เวลา 14.00-18.00 น. (เวลากลางวัน)  และ 02.00-06.00 น. 
(เวลากลางวัน) ธาตุลมกระท�าโทษ มักวิงเวียน ปวดเมื่อย และ อ่อนเพลีย ซึ่งเกิด
โรคเพื่อลม ใช้น�้ากระสายยารสร้อน
 ตัวแปรอีกอย่างท่ีก�าหนดความแตกต่างในรอบหนึ่งเดือน คือ ดวงจันทร์ 
ข้างข้ึนและข้างแรม ในรอบหน่ึงปีจะมีดวงดาวทีมี่ผลต่อเดือนต่างๆ เป็นรายเดอืน
ทั้ง 12 เดือน พระอาทิตย์ท่ีสถิตในราศีต่างๆก็จะมีผลต่อร่างกายแตกต่างกันท้ัง  
12 ราศี นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลดาวที่มามีผลต่อชีวิตยาวนานหลายปี ที่เรียกว่า  
ดาวเคราะห์เสวยอายุ ตามคัมภร์ีมหาทกัษา ซึง่หากดาวเคราะห์ส่งผลต่อชวีติอย่าง
รุนแรงก็อาจจะท�าให้เจ็บป่วยได้
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 75. พฤติกรรมใดบ้างที่เป็นมูลเหตุของการเกิดโรค?
 ในคัมภีร์วรโยคสารส่วนที่กล่าวถึง โทโสตภาวะลักษณะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและสภาพจิตใจที่ส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วย ดังนี้
 • การกินอาหารมากหรือน้อยเกินไป กินอาหารบูด  กินอาหารที่ไม่เคย
กิน หรือกินอาหารที่ไม่ถูกกับธาตุ
 • การฝืนอิริยาบถ ได้แก่ การนั่ง การยืนเดิน และการนอน ที่ไม่สมดุล
กับร่างกาย  จนโครงสร้างร่างกายเสียสมดุลและเสื่อมโทรม
 • การอยู่ในอากาศที่ไม่สะอาด หรืออยู่ในที่ร้อน หรือเย็นเกินไป
 • การอดต่างๆ เช่น อดอาหาร อดข้าว อดน�้า อดนอน
 • การกลั้นอุจจาระและกลั้นปัสสาวะ
 • การท�างานมากเกินก�าลัง หรือ มีกิจกรรมทางเพศมากเกินไป
 • การเกิดความโศกเศร้าเสียใจ หรือดีใจจนเกินไป และขาด อุเบกขา
 • การเกิดโทสะมากเกินไป และขาดสติ
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บทที่ 13 
ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยธาตุเจ้าเรือน

 76. ธาตุเจ้าเรือนคืออะไร แบ่งเป็นกี่แบบ?
 มนุษย์มีธาตุเจ้าเรือนที่หมายถึงบุคลิกและอุปนิสัย ติดตัวมาตั้งแต่ปฏิสนธิ

ในครรภ์มารดา เรยีกว่า ธาตกุ�าเนดิ อาจเปลีย่นแปลงได้ภายหลงัทีต้่องเผชญิกบัสิง่

แวดล้อมและธรรมชาติ ธาตุภายนอก อิทธิพลของฤดูกาล ถิ่นที่อยู่อาศัย อิทธิพล

ของดวงดาว สุริยะจักรวาล รวมทั้งชีวิตที่เติบโตด้วยการเลี้ยงดูของครอบครัว 

พฤติกรรมของตนจนเติบใหญ่ ผ่านวัยต่างๆของมนุษย์ที่ต้องปรับตัวซ�้าแล้วซ�้าเล่า 

เพื่อให้ร่างกายสมดุลไม่เจ็บป่วย หรือให้ทรมานน้อยที่สุดจนจวบอายุขัย

 ธาตุเจ้าเรือน แบ่งได้ดังนี้

 •  ผู้ที่เกิดเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ธาตุเจ้าเรือนคือ ธาตุลม

 • ผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน  ธาตุเจ้าเรือนคือ ธาตุน�้า

 •  ผู้ที่เกิดเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม  ธาตุเจ้าเรือนคือ ธาตุดิน

 • ผู้ที่เกิดเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม  ธาตุเจ้าเรือนคือ ธาตุไฟ

 

 77. ธาตุเจ้าเรือน แต่ละแบบมีลักษณะอย่างไร?
 องค์ประกอบของธาตุที่รวมกันเป็นมนุษย์อย่างปกตินั้น จะมีธาตุใดธาตุ

หนึ่งที่เด่นชัดออกมาหรือมากกว่าอย่างอื่น จะเรียกว่า เจ้าเรือน ท�าให้แต่ละคนมี

ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยธาตุหลักทั้งสี่จะมีลักษณะที่แสดงออกเป็น เจ้า

เรือน ดังนี้
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 1. ธาตุดินเจ้าเรือน

 จะมีรูปร่างสูงใหญ่ ผิวค่อนข้างคล�้า ผมดกด�า เสียงดังฟังชัด 

กระดกูใหญ่ ข้อกระดกูแขง็แรง น�า้หนกัตัวมาก ล�า่สนั อวยัวะสมบรูณ์

 

 2. ธาตุน�้าเจ้าเรือน

 จะมรีปูร่างสมบรูณ์ อวยัวะสมบรูณ์สมส่วน ผวิพรรณสดใสเต่ง

ตงึ ตาหวานน�า้ในตามาก ท่าทางเดนิมัน่คง ผมดกด�างาม ทนเยน็ได้ดี 

มลีกูดก มคีวามรูส้กึทางเพศสงู  แต่มกัเฉือ่ยและค่อนข้างเกยีจคร้าน

 

 3. ธาตุลมเจ้าเรือน

 จะมีผิวหนังหยาบแห้ง รูปร่างผอมโปร่ง ผมบาง ข้อกระดูก

มกัลัน่เวลาเคลือ่นไหว ขีอ้จิฉา ขีข้ลาด รกัง่ายหน่ายเรว็ ทนหนาวไม่

ค่อยได้ นอนไม่ค่อยหลบั ช่างพดู เสยีงต�า่ ออกเสยีงไม่ชัด มีลกูไม่ดก 

มีความรู้สึกทางเพศต�่า

 

 4. ธาตุไฟเจ้าเรือน

 มกัข้ีร้อน ทนร้อนไม่ค่อยได้ หวิบ่อย กนิเก่ง ผมหงอกเรว็ มกั 

หวัล้าน หนงัย่น ผมขนหนวดอ่อนนิม่ ไม่อดทน ใจร้อน ข้อกระดูกหลวม  

มีกลิ่นปาก กลิ่นตัวแรง ความต้องการทางเพศ ปานกลาง

 

 ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะโดยรวมกว้างๆ ทุกคนจะมีลักษณะเด่นๆ

ปะปนกันไป สุดแท้แต่จะมีลักษณะเด่นของธาตุใดมากหรือน้อย หากพิจารณาดู

แล้วมลีกัษณะค่อนข้างเป็นลกัษณะของธาตใุด  กจ็ะเรยีกว่า มบีคุลกิส่วนใหญ่เป็น

ธาตุนั้น
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 78. การเจ็บป่วยเกี่ยวกับธาตุเจ้าเรือนอย่างไร?
 ลักษณะที่เป็นในปัจจุบันอาจสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับลักษณะ

ที่เป็นมาตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา เช่น บางคนอาจมีธาตุเจ้าเรือนเดิมเป็น

ธาตุไฟ ปัจจุบันมีลักษณะที่เปลี่ยนไปจนกลายเป็นธาตุลม ทั้งนี้เพราะการเลี้ยงดู 

พฤตกิรรมการกนิและสิง่แวดล้อม ท�าให้ธาตเุปลีย่นไป โดยทัว่ไปธาตเุจ้าเรอืนเดมิ

จะไม่เปลี่ยนแปลงในระยะช่วง 6 ปีแรกของชีวิต

 เช่นเดียวกับในแพทย์แผนปัจจุบันที่ลักษณะที่ก�าหนดโดย gene ที่เรียก 

genotype ถูกส่ิงแวดล้อมเม่ือเติบโตขึ้นที่เรียกว่า epigenetics ท�าให้ลักษณะ

ที่เห็นภายนอกที่เรียกว่าphenotype แตกต่างไปจากลักษณะเดิมที่ก�าหนดโดย 

gene 

 สภาวะสุขภาพของคนเราจะถูกควบคุมด้วยธาตุทั้ง 4 ดังนี้

 1. ธาตุดิน

 มีความส�าคัญในการควบคุมสุขภาพของคนธาตุดิน คือ  

ความสมบูรณ์ของหัวใจ อาหารที่รับประทาน และกากอาหาร

ในล�าไส้ใหญ่ เมื่อมีการเสียสมดุลของตัวควบคุมสุขภาพ  

จะท�าให้คนธาตุดินมักเจ็บป่วยด้วยโรคอวัยวะโครงสร้างหลัก

ของร่างกาย เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ริดสีดวงทวาร เป็นต้น

 

 2. ธาตุน�้า

 การควบคมุสขุภาพของคนธาตนุ�า้ คอืการควบคมุน�า้ใน

ร่างกาย เช่น น�า้มกู เสมหะ น�า้ย่อยในกระเพาะอาหารและล�าไส้ 

น�้าดี น�้าปัสสาวะ เป็นต้น คนธาตุน�้ามักเจ็บป่วยด้วยโรคระบบ

ทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ปัสสาวะ
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 3. ธาตุลม

คนธาตุลมมักเจ็บป่วยด้วยอาการของระบบประสาท 

การไหลเวียนของโลหิต อารมณ์ จิตใจ วิงเวียน หน้ามืด 

อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

 

 4. ธาตุไฟ

 การควบคุมสขุภาพของคนธาตุไฟ คือ การท�างานของ

น�้าดี การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย อาการเจ็บป่วยที่พบ

ได้ในคนธาตุไฟ เช่น ท่อน�้าดีอุดตัน ตับอักเสบ ตัวเหลือง ตา

เหลือง ท้องอืด มีไข้ เป็นต้น

 

 เมื่อพิจารณาเก่ียวกับสาเหตุการเกิดโรคตามทฤษฎีแพทย์แผนไทย จะ

เห็นว่า มีความเชื่อว่า ธรรมชาติเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ เพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของ

ธรรมชาติ หากละเมิดกฎธรรมชาติก็จะเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บชนิด

ต่างๆ
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 79. เบญจขันธ์ คืออะไร? 

 สัมพันธ์กับองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์อย่างไร?
     เบญจขันธ์ เป็น องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ มี 5 หมวด ได้แก่ รูปขันธ์  

(1 หมวด) และนามขันธ์(4 หมวด) ดังนี้

 1. รูปขันธ์ เป็นส่วนประกอบของรูปธรรมทั้งหมด คือร่างกายและ

พฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย

 2. เวทนาขันธ์ เป็นส่วนของการเสวยอารมณ์ คือ ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือ

เฉยๆ สิ่งที่รับรู้ทั้ง 6 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และธรรมารมณ์

 3. สัญญาขันธ์ คือ ความก�าหนดได้ จ�าได้

 4. สังขารขันธ์ คือ สภาพที่ปรุงแต่งจิต มีเจตนาเป็นตัวน�า ซึ่งแต่งจิตให้ดี

หรือชั่ว ปรุงแต่งความคิด

 5. วิญญาณขันธ์ คือการรับรู้อารมณ์อารมณ์ทางอายตนะทั้ง 6 ได้แก่  

การเหน็ การได้ยนิ การได้กลิน่ การรับรส การรับสมัผสั และการรบัรูอ้ารมณ์ทางใจ

 ในทฤษฎกีารแพทย์แผนไทย เชือ่ว่า การเกดิชวีติใหม่จะเกดิขึน้ได้ต้องมพ่ีอ

แม่ที่มีลักษณะของหญิง - ชาย ครบถ้วน โดยให้ความหมายของชีวิตไว้ว่า ชีวิต คือ 

ขันธ์ 5 อันได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
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บทที่14

การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค

ตามศาสตร์แพทย์แผนไทย

 80. การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคตามศาสตร์การ 

 แพทย์แผนไทยมีหลักการอย่างไร?
 ได้มีการกล่าวหลักการไว้มากมายทั้งในหนังสือ ต�ารา คัมภีร์ต่างๆ ซึ่งจะ

สรุปประเด็นหลักที่ประชาชนทั่วไปสามารถน�าไปใช้ได้ดังนี้

 • การใช้สมุนไพร

 •  การนวดไทย

 • การรับประทานอาหาร

 •  การออกก�าลังกายแบบฤาษีดัดตน

 81. หลักการใช้ยาสมุนไพรเป็นอย่างไร?
 นับแต่อดีตกาลแพทย์ไทยใช้ยาสมุนไพรที่ได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ

ต่างๆในการบ�าบัดโรคภัยไข้เจ็บ การตั้งต�ารับยา การปรุงยา ต้องอาศัยความรู้

ความช�านาญเพื่อให้ได้ยาที่มีสรรพคุณดีและมีความปลอดภัย. จึงต้องเรียนรู้หลัก

วิชาเภสัชกรรมไทยเบื้องต้น ได้แก่ เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช และ

เภสัชกรรม
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 1. เภสชัวตัถ ุเป็นการน�าวตัถนุานาชนดิ มาท�าเป็นยาบ�าบดัโรค ซึง่ได้จาก

พืช สัตว์ และแร่ธาตุ

 2. สรรพคุณเภสัช เป็นการเรียนรู้สรรพคุณของยา ต้องรู้รสยาก่อนทั้ง 

3 รส คือ

 • ยารสเย็น เป็นเครื่องยา ปรุงผสมด้วยเกสรดอกไม้ รากไม้ เขาวัว เขา

กระทิง เขี้ยวเสือ เขี้ยวเลียงผา เป็นต้น. ใช้แก้โรคที่เกิดจากอาการทางปิดตะเช่น 

เป็นไข้ตัวร้อน. ปวดศรีษะ

 • ยารสร้อน เป็นเครื่องยาที่ผสมด้วยดีปลี ช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูล

เพลิง และขิงแห้ง เป็นต้น ใช้แก้โรคที่เกิดจากอาการทางวาตะ เช่น ท้องอืดท้อง

เฟ้อ ปวดเมื่อยตามร่างกาย

 • ยารสสุขุม เป็นยาที่ผสมด้วยโกฐ เทียน กฤษณา กะล�าพัก เป็นต้น  ใช้

แก้โรคที่เกิดจากอาการทางวาตะเสมหะ. เช่น เป็นหวัด เวียนศรีษะ

 3. คณาเภสัช เป็นภมิูปัญญาทางการแพทย์แผนไทยในการจดัตวัยา ให้เป็น 

กลุม่หรอืเป็นหมวดหมู ่เพ่ือสดวกในการจดจ�า โดยตัวยาต้องมีฤทธิไ์ปในทางเดยีวกนั

 4. เภสชักรรม เป็นการผสมตัวยาหรือเคร่ืองยาต้ังแต่ 2 ชนิดขึน้ไปเข้าด้วย

กัน ซึ่งเป็นการปรุงยานั่นเอง

 ตามองค์ความรูใ้นเรือ่งการใช้สมนุไพร จะใช้รสของสมุนไพร  เป็นยารกัษา

โรคซึ่งจะมีผลต่อการปรับสมดุลของร่างกาย เมื่อธาตุทั้ง 4 ในร่างกายสมดุลจะไม่

เจบ็ป่วย หากพบธาตใุดธาตุหนึง่เสยีสมดุลมักจะเกดิการเจบ็ป่วยได้ง่าย ดงันัน้เพือ่

ป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น สามารถบริโภคอาหารของแต่ละคนในชีวิต

ประจ�าวันโดยประยุกต์ใช้รสของพืช ผัก ผลไม้ น�ามาปรุงเป็นอาหาร

 ปัจจุบันมกีารใช้สมนุไพรในงานสาธารณสขุมลูฐาน  เพือ่การรกัษาโรคหรอื

อาการเบื้องต้น ได้แก่ 

 • สมนุไพรทีใ่ช้แก้อาการท้องอดืท้องเฟ้อ เช่น ขงิ ข่า  ขมิน้ชนั กระเพรา 

กระชาย เป็นต้น
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 • สมนุไพรทีใ่ช้แก้อาการท้องผกู เช่น ขีเ้หลก็ มะขาม ชมุเหด็เทศ เป็นต้น

 • สมุนไพรที่ใช้แก้อาการท้องเสีย เช่น กล้วยน�้าว้า ทับทิม ฝรั่ง เป็นต้น

 • สมุนไพรที่ใช้แก้คลื่นไส้ อาเจียน เช่น ขิง ยอ เป็นต้น

 • สมุนไพรที่ใช้รักษาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ เช่น ขิง มะขาม 

ดีปลี มะแว้งต้น มะแว้งเครือ เป็นต้น

 • สมุนไพรที่ใช้รักษาอาการในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น  กระเจี๊ยบ

แดง ตะไคร้ สับปะรด เป็นต้น

 • สมุนไพรที่ใช้รักษาแผลไฟไหม้ น�้าร้อนลวก เช่น ว่านหางจระเข้ 

บัวบก เป็นต้น 

 • สมุนไพรที่ใช้รักษาการแพ้ อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย เช่น ขมิ้น

ชัน เสลดพังพอน ต�าลึง เป็นต้น

 • สมุนไพรที่ใช้รักษาอาการเคล็ดขัดยอก เช่น ไพล เป็นต้น

 • สมุนไพรที่ใช้รักษาอาการนอนไม่หลับ เช่น ขี้เหล็ก เป็นต้น

 • สมุนไพรที่ใช้รักษาอาการไข้ เช่น ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด เป็นต้น

 

 82. การใช้สมุนไพรเพื่อการป้องกันโรค ในแพทย์แผนไทยท�า 

 อย่างไร?
 ในการป้องกนัโรคเบ้ืองต้น ส่วนใหญ่สมุนไพรทีใ่ช้จะสามารถน�ามาประกอบ

อาหาร รบัประทานช่วยเพิม่การท�างานของระบบภมูคิุม้กนัโรคของร่างกาย มีดังนี้

 1. กระชาย เป็นพืชล้มลุก สารส�าคัญที่พบส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่ม 

ฟลาโวนอยด์และน�้ามันหอมระเหย มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย  

ช่วยบ�ารุงก�าลัง เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ซึ่งในการป้องกัน

โรค จะน�าหัวกระชายแก่ๆเอามาต้มเป็นน�้าดื่ม หรือใช้ปรุงเป็นอาหาร

 2. กระเจี๊ยบแดง สรรพคุณช่วยย่อยอาหาร ป้องกันโรคสมองเสื่อม   

ขบัปัสสาวะ ซึง่ในการป้องกนัโรคจะใช้กลบีเลีย้งต้มรวมกบัน�า้มะตมูดืม่เป็นประจ�า
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 3. กวาวเครือขาว สารส�าคัญที่พบเป็นสารไฟโตเอสโตรเจน สรรพคุณ

เป็นยาอายุวัฒนะ บ�ารุงก�าลัง ท�าให้ผิวพรรณเต่งตึง หากรับประทานมากเกินอาจ

เกิดพิษได้ กวาวเครือขาวมีอิทธิพลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ในการสร้างเม็ดเลือดแดง 

และเม็ดเลือดขาว ในต�าราของหลวงอนุสารสุนทร ระบุขนาดรับประทานยาหัว

กวาวเครือขาวว่า ให้ปั้นกินวันละ 1 เม็ด ขนาดเท่าเม็ดพริกไทย มีสรรพคุณเป็น

อายุวัฒนะ ใช้ได้ทั้งชายหญิงที่สูงอายุ ช่วยท�าให้ผิวหนังท่ีเหี่ยว

ย่นกลับเต่งตึงมีน�้ามีนวล ท�าให้ความจ�าดี ช่วยบ�ารุงโลหิต ช่วย

ให้กินได้นอนหลับ แต่ห้ามคนหนุ่มสาวรับประทาน

 4. ขมิ้นชัน สารส�าคัญที่พบเป็นสารเคอร์คูมิน  คนไทยใช้เหง้าขมิ้นชันทั้ง

สดและแห้งในการประกอบอาหารโดยใช้แต่งกลิ่น แต่งสีและรส ใช้รักษาอาการ

ท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียด และยังพบว่าขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้าน

การอักเสบ ในการป้องกันโรคเบื้องต้นจะน�าขม้ินชันมาประกอบเป็นอาหารรับ

ประทานเป็นประจ�า หรือใช้เหง้าขมิ้นฝานบางๆตากแดดให้แห้งบดละเอียดผสม

น�้าผึ้งปั้นเป็นเม็ดเล็กรับประทาน 3 เวลา  เพื่อป้องกันและรักษา

แผลในกระเพาะอาหาร ต้านการเกิดพิษต่อตับ ลดคลอเรสเต

อรอล ต้านอนุมูลอิสระ 

 5. ขิง สารส�าคัญที่พบเป็นสารประกอบในน�า้มันหอมระเหยมากกว่า 50 

ชนิด  สรรพคณุตามต�าราการแพทย์แผนไทย ตน้ใช้ขบัลม บรรเทาอาการจกุเสียด

แน่นเฟ้อ ช่วยย่อยอาหาร แก้อาเจียน และยังพบว่าขิงมีฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการอักเสบ ในการป้องกันโรคจะใช้เหง้า

ขิงเป็นผักจิ้มน�้าพริกรับประทาน เพื่อให้เลือดลมไหลเวียนได้ดี

 6. บัวบก สารส�าคัญที่พบ Triiterpenoids, Fl avanoids และน�้ามันหอม

ระเหย สรรพคุณทั้งล�าต้นและใบช่วยให้ความจ�าดี ช่วยบ�ารุง

ร่างกาย บ�ารงุหวัใจ แก้ช�า้ใน แก้ร้อนในกระหายน�า้ ขับปัสสาวะ 

ก็ยังพบว่าบัวบกมีฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ท�าให้จ�านวนเม็ด
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เลือดขาวเพิ่มขึ้น ในการป้องกันโรคจะใช้ใบบัวบก  60 กรัม พริกไทย 15 กรัม ต�า

ผงแล้วแช่น�้าผึ้งรับประทาน เพื่อบ�ารุงสมอง และบ�ารุงร่างกาย

 7. ฟ้าทะลายโจร สารส�าคัญที่พบเป็นสารจ�าพวกไดเทอร์ปีน แลคโตน 

หลายชนดิทีม่ฤีทธิล์ดไข้และต้านอกัเสบ เช่น แอนโดรกราโฟไลด์  เป็นต้น สรรพคณุ

ตามต�าราการแพทย์แผนไทย ใช้ดับร้อนแก้พิษไข้ ระงับอาการอักเสบ เจ็บคอ คอ

อักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ  แก้ท้องเสีย ช่วยเจริญอาหาร จะ

ใช้ ใบและกิ่งฟ้าทะลายโจร 1 ก�ามือ น�ามาต้มกับน�้าดื่มก่อน

อาหารวันละ 2 ครัง้ จะช่วยป้องกนัอาการหวดัเบือ้งต้นได้ และ

ยงัมรีายงานพบว่าฟ้าทะลายโจรมฤีทธิต่์อระบบภมูคิุม้กนัได้ทัง้

ภูมิคุ้มกันแบบจ�าเพาะ และภูมิคุ้มกันแบบไม่จ�าเพาะ

  นอกจากนียั้งมกีารสนบัสนนุและส่งเสรมิการใช้บญัชียาจากสมุนไพร เป็น

มาตรการส�าคญัในการสง่เสริมและฟื้นฟกูารใช้ภูมปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยและ

สมนุไพรในระบบสขุภาพของชาตทิีส่อดคล้องกบัหลกัปรชัญาวถิชีวีติพอเพยีง โดย

คณะท�างานผูเ้ชีย่ววชาญแห่งชาตด้ิานการคดัเลอืกยาสมนุไพรได้ด�าเนนิการจดัท�า

บญัชยีาจากสมนุไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ ประกอบด้วยยาแผนไทยหรือยาแผน

โบราณ 50 รายการ ได้ยาพัฒนาจากสมุนไพร 21 รายการ โดยระบุสูตรต�ารับข้อ

บ่งใช้ขนาดและวิธีใช้ รวมทั้งข้อห้ามหรือข้อควรระวังในการใช้ซึ่งมีหลักฐานทาง

วิชาการสนับสนุนเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดการใช้ยาสมุนไพรอย่างเหมาะสม 

และเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันและบ�าบัดรักษาโรคต่อไป
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 83. การนวดไทยเป็นอย่างไร?
 การนวดไทยนบัเป็นภมิูปัญญาอนัล�า้ค่าทีส่บืทอดกนัมาช้านานของคนไทย 

เป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ ในการส่งเสรมิสขุภาพ และบรรเทารักษาโรค มาต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน จากหลักฐานที่พบว่า มีการบันทึกเกี่ยวกับการนวดเป็นลายลักษณ์

อักษรเก่าแก่ที่สุด คือ ศิลาจารึกสมัยสุโขทัยท่ีขุดพบที่วัดป่ามะม่วง ตรงกับสมัย

พ่อขุนรามค�าแหง มีรอยจารึกเป็นรูปการรักษาด้วยการนวด

 84. การนวดไทยแบ่งเป็นกี่แบบ อะไรบ้าง?
การนวดไทยเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการตรวจ การวินิจฉัย การส่งเสริม การป้องกัน 

การบ�าบัด และการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

 •  การนวดแบบราชส�านัก

 •  การนวดแบบเชลยศักดิ์ 

 85. การนวดแบบราชส�านัก เป็นอย่างไร?
 การนวดไทยแบบราชส�านักจะเน้นท่ีจรรยามารยาทใน

การนวด ใช้เพียงมือ และนิว้ในการนวดจดุเท่าน้ัน จงึมีลกัษณะ

เรียบร้อยส�ารวมและสวยงาม แต่เดิมเป็นการนวดเพื่อถวาย

พระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในราชส�านัก การนวดแบบราชส�านักนี้จะช่วย

กระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดน�้าเหลืองและระบบประสาทให้ท�างานดีข้ึนช่วย

ท�าให้กล้ามเนือ้คลายตวัซึง่จะเป็นผลดีในการบ�าบดัรักษาโรคทีม่อีาการปวดตงึตาม

ส่วนต่างๆของร่างกายทัง้ยงัช่วยฟ้ืนฟสูมรรถภาพของผูป่้วยทีเ่กดิจากโรคหรอืภาวะ

ผดิปกตเิช่นอมัพฤกษ์อมัพาตเป็นต้นนอกจากน้ีการนวดในหญงิตัง้ครรภ์และหลงัค

ลอดยังสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายให้อีกด้วยเช่นการปวด

หลังปวดกระเบนเหน็บและปวดขาผู้รับการนวดบ�าบัดจะรู้สึกผ่อนคลายมีจิตใจ

แจ่มใสเบิกบาน
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 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

อายุรเวทวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทย

โดยเฉพาะการนวดไทยแบบราชส�านกั จงึได้จดัหลกัสตูรการนวด

ไทยแบบราชส�านักเข้าเป็นวิชาเอกวิชาหนึ่งในหลักสูตรแพทย์

อายรุเวท โดยท่านได้เชญิ อาจารย์หมอณรงค์สักข์ บญุรัตนหริญัซึง่เป็นปรมาจารย์

ทางด้านการนวดไทยแบบราชส�านกัมาถ่ายทอดวชิานีใ้ห้ชนรุ่นหลงัด้วยอดุมการณ์

อันแน่วแน่เพ่ือบ�าบดัรกัษาโรคแบบไทย ซึง่เป็นภมิูปัญญาอนัประเสรฐิ ให้ด�ารงคง

อยู่เป็นเอกลักษณ์ในสังคมไทยสืบต่อไปชั่วกาลนาน

 86. การนวดแบบเชลยศักดิ์เป็นอย่างไร?
 การนวดแบบเชลยศกัดิห์รอืแบบทัว่ไป เป็นการนวดแบบพืน้บ้านทีพ่ฒันา

มาจากการนวดช่วยเหลือกันเองภายในครอบครัว ท�าให้เกิดการผ่อนคลายกล้าม

เนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อย ตามส่วนต่างๆของร่างกาย และช่วยให้รู้สึกสบาย 

ท�าให้ร่างกายผ่อนคลาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค อีกทั้งยังช่วยทางด้านจิตใจให้

คลายความเครียด และวิตกกงัวลโดยใช้อวัยวะต่างๆของ

ร่างกายในการนวด คือ มือ เท้า เข่า ศอก และยังมีท่า

ยืดดัดร่างกายต่างๆ  

 87. ท่าต่างๆในการนวดไทยประกอบด้วยท่าหลักกี่ท่า?
 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544  

กล่าวไว้ว่าดังนี้ 

 “ศิลปะการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (95 ท่า)  

เป็นผลงานวิชาการส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูการนวด

ไทย เพือ่ประกาศให้ชาวไทยภาคภมูใิจว่า การนวดไทยเป็นท้ัง

ศาสตร์และศลิป์เพ่ือส่งเสรมิสขุภาพหรอืสร้างเสรมิสขุภาพให้แข็งแรง คลายเครยีด 
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ฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับการนวดไทยเพื่อบ�าบัดอาการปวดต่างๆ 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางกายและใจของประชาชน….”

 ซ่ึงการนวดไทยเพือ่สขุภาพ (95 ท่า) ประกอบด้วยแผนการนวดในท่าหลกั 

4 ท่าดังนี้ 

 1.  การนวดในท่านอนหงาย

 2. การนวดในท่านอนตะแคง

 3. การนวดในท่านอนคว�่า

 4. การนวดในท่านั่ง

 เริ่มจากการนวดในท่านอนหงาย เนื่องจากเท้าขึ้นไปขา จากมือไปแขน 

แล้วนวดในท่านอนตะแคง เนื่องจากเท้าไปขา สะโพก   เอว และหลัง แล้วเปลี่ยน

เป็นท่านอนคว�่า นวดเท้า ขา สะโพก และหลัง อีกครั้ง แล้วกลับมานอนหงายกด

ฝ่าเท้า ยืดข้อสะโพก และหลัง เพื่อเปลี่ยนมานวดในท่านั่ง ท่านั่งมีการนวดหลัง 

สะบัก บ่า คอ ศีรษะ และใบหน้า
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 88. การรับประทานอาหารอย่างไรจึงช่วยส่งเสริมสุขภาพตาม 

 ศาสตร์แพทย์แผนไทย?
 การรับประทานอาหารที่ดี และเหมาะสมกับร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกัน 

และป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีในศาสตร์การแพทย์แผนไทย การกินอาหารตามฤดู 

กับการกินอาหารตามธาตุเจ้าเรือนถือเป็นเรื่องส�าคัญที่จะท�าส่งเสริมให้สุขภาพ

ร่างกายแข็งแรงได้ 

 89. การทานอาหารตามฤดู เป็นอย่างไร?
 ต�าราการแพทย์แผนไทยจ�าแนกปีละ 3 ฤดู  ได้แก่ 

 •  ฤดูร้อน (คิมหันตฤดู) เป็นพิกัดปิตตะสมุฏฐาน เจ็บป่วยด้วยธาตุไฟ 

มักจะมีอาการ หงุดหงิดร้อนระส�่าระส่าย หรือเป็นไข้ตัวร้อนได้ง่าย โรคท้องร่วง 

อหิวาตกโรค เป็นต้น ควรรับประทานอาหารพืชผักที่มี รสเย็น หรือฤทธิ์เย็น การ

แพทย์ไทยถือเป็นรสยาประจ�า ฤดูร้อน เพื่อเป็นการช่วยขับลมและไล่ความเย็น

ความชืน้ ท�าให้เลอืดลมไหลเวยีน ได้ดขีึน้ ใช้แก้อาการร้อนภายใน แก้ไข้พษิ ไข้กาฬ 

ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ กระหายน�้าง่าย ก็ต้องรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เย็น เช่น 

พืชผักที่มีสีเขียว สีขาว ผักรสขม แตงโม ชมพู่ มะละกอ แตงไทย สาลี่ แอปเปิ้ล 

ฝรัง่ แก้วมงักร รากบวัหลวง เมด็บวั กระจบั มงัคดุ แตงกวา แตงไทย 

ฟักเขียว มะระ เป็นต้น

 ฤดรู้อน ไม่ควรรบัประทานอาหารทีม่รีสร้อนมากเกนิไป และอาหารรสมนั

 •  ฤดูฝน (วสันตฤดู) เป็นพิกัดวาตะสมุฏฐาน เจ็บป่วยด้วยธาตุลม มักจะ

มีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย เป็นต้น 

ควรรับประทานอาหารพืชผักที่มี รสร้อน หรือฤทธิ์ร้อน การแพทย์ไทยถือเป็นรส

ยาประจ�าฤดูฝน  ดังนั้นเมื่อเกิดความเจ็บป่วย อาหารไม่ย่อย ขี้หนาว เรอไม่ออก 

ถ่ายไม่ดี โลหิตเสีย ประสาทไม่ตื่นตัว ก็ต้องรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์ร้อน เพื่อ

ใช้ในการขับลม บ�ารุงธาตุ ท�าให้ร่างกายอบอุ่น ช่วยย่อยอาหาร ท�าให้ประสาทตื่น
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ตัว เป็นการปรับสมดุลให้กับร่างกาย เช่น  พริก พริกไทย ขิง ข่า 

ตะไคร้ กระเทียม หอม อบเชย ใบกระเพรา กานพลู ล�าไย ลิ้นจี่ 

ทุเรียน ละมุด เป็นต้น

 ฤดฝูน ไม่ควรรบัประทานอาหารทีม่รีสแสลงกบัโรคลม เช่น รสเยน็ รสเมาเบือ่  

รสขม รสหอมเย็น และอาหารที่ย่อยยาก เป็นต้น

 •  ฤดูหนาว (เหมันตฤดู) เป็นพิกัดเสมหะสมุฏฐาน เจ็บป่วยด้วยธาตุน�้า 

มักจะมีอาการเป็นหวัด คัดจมูก มีน�้ามูก แพ้อากาศ ผื่นคัน ลมพิษ เป็นต้น ควรรับ

ประทานอาหารพชืผกัทีมี่ รสเผด็หอมร้อน  และควรเพิม่อาหารทีท่รีสเปร้ียว รสจดื 

รสหอมสขุมุ การแพทย์ไทยถอืเป็นรสยาประจ�า ฤดหูนาว พชืผกั ได้แก่ มะเขือเทศ 

ยอดมะกอก ยอดมะม่วงหมิพานต์ มะขามสด ยอดมะขาม ผกัติว้ ผกักระโดน ยอด

กระเจี๊ยบแดง มะเขือขื่น มะอึก มะแว้ง มะเขือพวง ผักแว่น แมงลัก สะระแหน่ 

ขมิ้นขาว ขมิ้นชัน ผักชีฝรั่ง ผักชีหอม ผักชีลาว โหระพา ผักตั้งโอ๋  

ตะลิงปลิง ลูกมะกอก ชะมวง มะรุม เป็นต้น ผลไม้ ได้แก่ ส้มต่างๆ 

มะนาว มะเฟือง มะไฟ มะละกอ สับปะรด ลางสาด มะม่วงดิบ 

กระท้อน ระก�า มะยม มะเม่า เป็นต้น

 ฤดูหนาว ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่แสลงกับเสมหะ เช่น อาหารรสเย็น  

รสหวาน รสมัน และรสเค็ม ซึ่งอาจท�าให้เสมหะก�าเริบได้  

 90. การทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนเป็นอย่างไร?
 ธาตุเจ้าเรือน คือ  ลักษณะที่หมายถึงบุคลิกและอุปนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่

แรกเกิดและอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังซึ่งได้อิทธิพลมาจากพฤติกรรมการเลี้ยง

ดูและสิ่งแวดล้อม มี 4 ธาตุ คือ ดิน น�้า ลม ไฟ

 •  ธาตุดิน มักเจ็บป่วยด้วยโรคอวัยวะโครงสร้างหลักของ 

ร่างกาย เช่นโรคหัวใจ เบาหวาน รดิสดีวงทวาร เป็นต้น ควรรบัประทาน

อาหารรสฝาด หวาน มัน เค็ม ได้แก่ มังคุด ฝรั่งดิบ ฟักทอง เผือก 
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ถั่วต่างๆ เงาะ น�้านม น�้าอ้อย เกลือ ฯลฯ

 •  ธาตุน�า้ มกัเจบ็ป่วยด้วยโรคระบบทางเดนิหายใจ ระบบทาง

เดินอาหาร ระบบขับถ่าย ปัสสาวะ เป็นต้น ควรับประทานอาหารรส

เปรี้ยว รสขม ได้แก่ มะกรูด มะนาว ส้ม สับปะรด มะเขือเทศ มะระ 

สะเดา ฯลฯ

 •  ธาตุลม มักเจ็บป่วยด้วยอาการของระบบประสาท การ

ไหลเวียนของโลหิต อารมณ์ จิตใจ วิงเวียน หน้ามืด อ่อนเพลีย ไม่มี

แรง เป็นต้น ควรรับประทานอาหารรสเผ็ดร้อน ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ 

กระชาย พริกไทย โหระพา กะเพรา ฯลฯ

 •  ธาตุไฟ อาการเจ็บป่วยที่พบได้ในคนธาตุไฟ  เช่น  ท่อน�้าดี

อุดตัน  ตับอักเสบ ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องอืด มีไข้ เป็นต้น  ควร

รับประทานอาหารรสขม เย็น จืด ได้แก่ ผักบุ้ง ต�าลึง แตงโม บัวบก  

ขี้เหล็ก

 91. การออกก�าลังกายตามแบบแพทย์แผนไทยท�าอย่างไร?
 การออกก�าลังกายตามแบบแพทย์แผนไทยคือการท�าท่ากายบริหารฤาษี

ดัดตน  ฤาษีดัดตนเป็นท่ากายบริหารที่ใช้หลักการเคลื่อนไหวของร่างกาย ให้

สอดคล้องกับลมหายใจเข้าออก มีทั้งท่ายืน ท่าเดิน ท่านอน และท่านั่ง ท�าให้

สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง และป้องกันโรคได้ ดังนี้

 1. ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของแขนขาหรือข้อต่างๆ เป็น

ไปอย่าง คล่องแคล่ว มีการเน้นการนวด โดยบางท่าจะมีการกดหรือบีบนวดร่วม

ไปด้วย

 2. ท�าให้โลหิตหมนุเวยีน เลอืดลมเดินได้สะดวก นบัเป็นการออกก�าลงักาย 

สามารถท�าได้ในทุกอิริยาบถของคนไทย

 3. เป็นการต่อต้านโรคภัย บ�ารุงรักษาสุขภาพให้มีอายุยืนยาว
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 4. มีการใช้สมาธิร่วมด้วยจะช่วยยกระดับจิตใจให้พ้นอารมณ์ขุ่นมัว 

หงุดหงิด ความง่วง ความท้อแท้ ความเครียด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ

หายใจหากมีการฝึกการหายใจอย่างถูกต้อง

 92. ฤาษีดัดตนในเมืองไทยมีความเป็นมาอย่างไร?
 ความเป็นมาของฤาษดีดัตน เริม่จากสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หอพระสมุด วชิรญาณฯ รวบรวม

ขึ้นไว้ (พิมพ์ครั้งแรกปีพ.ศ. 2472) โดยท่าร�าฤาษีดัดตนที่มีการปฏิบัติกันอยู่ใน

ปัจจุบัน เป็นท่าบริหารตามหลัก แพทย์แผนโบราณของไทยโดยอ้างอิงไปถึงสมัย

อยุธยาและได้ถูกน�ามาสร้างสรรค์เพิ่มเติมโดยคณะครูโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ

วัด พระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ร่วมกับคณะนักกายภาพบ�าบัดและ

ครูนวดของโรงเรียน ที่ถอดท่าจากโคลงสุภาพบรรยายในจารึกฯ 

น�ามาศึกษาเรียบเรียงจัดล�าดับท่าทางให้เป็นขั้นตอน พร้อมกับ

ประยุกต์เอาความรู้ด้านกายภาพบ�าบัดมาช่วยคัดกรอง และ

จ�าแนกประโยชน์ท่ีมีต่อ อวัยวะและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของ

ร่างกาย โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขและรักษาอาการเจ็บป่วย 

เช่น อาการปวดเมื่อย จุกเสียด แน่น หน้าอก แก้เสมหะ และ

แก้ลมต่างๆ

 ในปัจจุบัน มีการผสมผสานการนับลมหายใจไปพร้อมๆ กับการออกท่า

ทาง และเน้นการเคลื่อนไหว ที่ช้า และ “จัดเป็นการออกก�าลังกายที่มีลักษณะ

พิเศษเฉพาะของไทย ซึ่งแสดงออกถึงความสุภาพ นุ่มนวล” โดยได้มีการอ้างถึง

ความหมายของค�าว่า “ดัดตน” ไว้ในต�ารับโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ว่า 

“ดัดตน” คือ “การบริหารร่างกาย การฝึกกายและใจให้เกิด พลังชีวิต ถึงระดับ

จิตเป็นอิสระ หลุดพ้น” 

หมอชีวกโกมารภัจจ์
แพทย์ประจ�าพระพุทธองค์
บรมครูแห่งแพทย์แผนไทย
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 93. ฤาษีดัดตนสามารถท�าได้อย่างไร?
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้คัดเลือกท่าฤาษีจาก 
127 ท่า มาประยุกต์ให้เกิดความต่อเน่ืองของการเคลื่อนไหว และประชาชน
ทั่วไปสามารถน�าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  เป็นท่าพื้นฐาน 15 ท่า ซึ่งทั้ง 15 ท่า จะ
มีประโยชน์ในการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายเกือบทุกส่วน มีทั้งท่ายืน ท่านอน 
ท่านั่ง ดังต่อไปนี้

ท่าที่ 1 ท่านวดกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า
 ประกอบด้วย 7 ท่า คือ 1.1 ท่าเสยผม 1.2 ท่า
ทาแป้ง 1.3 ท่าเช็ดปาก 1.4 ท่าเช็ดคาง 1.5 ท่ากดใต้
คาง 1.6 ท่าถูหูและถูหลัง 1.7 ท่าตบท้ายทอย ซึ่งท่านี้
จะช่วยในเรื่องของการส่งเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณใบหน้า 
รวมทั้งช่วยบ�ารุงสายตา และส่งเลือดไปเลี้ยงสมอง

ท่าที่ 2 ท่าเทพพนม 
 วิธีการฝึกนัน้เริม่ต้ังแต่การพนมมือ หลงัจากน้ัน
ดันมือที่พนมไปทางซ้าย แล้วกลับมาที่จุดเดิมแล้วดัน
มือไปทางขวา ซึ่งจุดประสงค์การฝึกท่านี้คือ ต้องการ
ส่งเลือดและลมไปตามแขน เพื่อแก้โรคลมในข้อแขน

ท่าที่ 3 ชูหัตถ์วาดหลัง
 วิธีการฝึกเริ่มจากการชูมือทางข้างขึ้นเหนือ
ศีรษะ จากนั้นประสานมือโดยให้มือทั้งสองจับกัน ต่อ
มากางมือทั้งสองข้างออกข้างล�าตัว และลดระดับมือ
ลงมาจับที่บริเวณเอว ก�ามือทั้งสองค่อยเข้าหากันและ
น�ามาชนกันบริเวณด้านหลังของเอว
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ท่าที่ 4 ท่าแก้เกียจ

 เริม่จากการประสานมือทัง้สองข้างเข้าหากัน จากน้ันเหยยีดแขนท้ังสองข้าง

ให้ตรง โดยที่มือทั้งสองประสานกันในลักษณะเหยียด

ออก จากนั้นยืดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะพร้อม

ด้วยมือที่ประสานกัน แล้ววางมือที่ประสานกันลงบน

ศีรษะ ท่านี้ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย 

และช่วยแก้อาการปวดศีรษะได้

ท่าที่ 5 ท่าดึงศอกไล้คาง 

 เริ่มจากการน�ามือซ้ายมาแตะบริเวณปลายคาง และมือขวาจับที่บริเวณ

ข้อศอก แล้วลบูปลายคางจากด้านซ้ายมาด้านขวา หลงั

จากนัน้เปลีย่นข้างมาใช้มอืขวาจบบรเิวณปลายคาง แล้ว

มือซ้ายแตะที่ปลายศอกขวา แล้วลูบปลายคางจากขวา

มาด้านซ้าย จากนั้นเปลี่ยนมาใช้บริเวณหลังมือแทน

ฝ่ามือในการลูบปลายคาง โดยท�าในลักษณะเดียวกับ

การใช้ฝ่ามือในขั้นตอนแรก โดยการสลับมือซ้ายและ

มือขวา

ท่าที่ 6 ท่านั่งนวดขา

 เริ่มจากการนั่งเหยียดขา แล้วน�ามือทั้งสองข้าง

มาจับบริเวณหน้าขา จากนั้นเลื่อนไปจับบริเวณปลาย

เท้า แล้วค่อย ๆ เลื่อนมาจับบริเวณหน้าขา
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ท่าที่ 7 ท่ายิงธนู 

 เริ่มจากการนั่งโดยเหยียดขาข้างซ้ายออก ส่วน

ขาข้างขวานั้นพับงอไว้ มือทั้งสองข้างท�าท่าเหมือนการ

ยงิธน ูจากนัน้สลบัเปลีย่นขาและท�าเช่นเดยีวกบัทีก่ล่าว

มาข้างต้น

ท่าที่ 8 ท่าอวดแหวนเพชร

 เริม่ต้นจากการนัง่ชันเข่า จากน้ันเหยยีดแขนทัง้

สองข้างให้ตรง และกางฝ่ามือซ้ายขึ้น แล้วใช้มือขวาดัด

ที่บริเวณฝ่ามือซ้าย จากนั้นกางมือซ้ายออกแล้วค่อย ๆ 

พับนิ้วทั้ง 5 ลงที่ละนิ้วจนครบ จากนั้นสลัดข้อมือขึ้นลง

ในขณะที่ก�าลังก�ามืออยู่ ท�าสลับข้างกันไปเรื่อย ๆ จะช่วยป้องกันในเรื่องของการ

เกิดโรคนิ้วล็อกได้

ท่าที่ 9 ท่าด�ารงค์กายอายุยืน

 เริ่มจากลุกขึ้นยืนพร้อมกับก�ามือทั้งสองข้าง 

โดยให้มือข้างซ้ายอยู่บนมือข้างขวาจากนั้นย่อเข่าลง 

พร้อม ๆ กับการขมิบท้องและแขม่วก้น จากน้ันจึง 

ค่อย ๆ ผ่อนคลายลง และท�าอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ

ท่าที่ 10 ท่านางแบบ 

 เริ่มจากการลุกขึ้นยืน จากนั้นใช้มือข้างขวาจับ

ด้านหลงั มอืข้างซ้ายจบัทีต้่นขา แล้วเอยีงคอไปทางด้าน

ขวามอืเช่นเดยีวกบัมอืทีจั่บข้างหลงั หลังจากนัน้หนัคอก

ลับมาที่เดิม ท�าเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ  แล้วท�าการเปลี่ยนสลับ
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ข้าง ส�าหรับท่านี้เรียกได้ว่าเป็นการบริหารร่างกายใน แนวบิด จะช่วยในเรื่องของ

การปวดเมื่อยบริเวณสะโพกได้เป็นอย่างดี

ท่าที่ 11 ท่านอนหงายผายปอด

 ท่านี้ประกอบด้วย 2 จังหวะ 

 จังหวะที่ 1 นั้น เริ่มจากนอนหงายแล้วยังแขน

ข้ึน จากนั้นเหยียดแขนให้ตรงและแนบกับศีรษะ จาก

นั้นยกแขนกลับมาแนบบริเวณข้างล�าตัว

 จังหวะที่ 2 นั้น เริ่มจากนอนหงายใช้มือข้างขวาวางบริเวณหน้าท้อง จาก

นั้นค่อย ๆ ยกมือทั้งสองข้างชูขึ้น แล้วเหยียดไปแนบข้างศีรษะ จากนั้นประสาน

มือทั้งสองข้างมาวางไว้บนหน้าผาก แล้วค่อย ๆ เลื่อนมือที่ประสานกันไว้มาอยู่ที่

บรเิวณหน้าท้อง โดยทีม่อืทัง้สองข้างยกสงู จากนัน้ดงึมอืทีป่ระสานกนัทัง้สองข้าง

กลับมาวาง บนหน้าท้อง ซึ่งท่านี้จะช่วยในเรื่องของการบริหารหัวใจ และแก้โรค

ในทรวงอก

ท่าที่ 12 ท่าเต้นโขน 

 เริ่มจากการยืนกางขาทั้งสองข้างออก แล้วใช้

มือทั้งสองข้างวางลงบนหน้าขาทั้งสองข้าง จากนั้นยก

ขาซ้ายขึ้น แล้ววางขาซ้ายลงกลับมาสู่ท่าเดิม จากนั้น

ยกขาขวาขึ้น แล้ววางขาขวาลงและกลับมาสู่ท่าเดิม ท่านี้จะช่วยในเรื่องของการ

ทรงตัว

ท่าที่ 13 ท่ายืนนวดขา

 เริ่มจากการยืนตรง จากนั้นก้มตัวลง และใช้มือ

ทั้งสองข้างจับที่บริเวณหัวเข่า แล้วค่อย ๆ ไล่ลงมาถึง
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ปลายเท้า จากนั้นก็เลื่อนมือทั้ง 2 ข้างกลับไปที่หัวเข่าเช่นเดียวกัน ส�าหรับท่านี้

ผู้ที่ปวดหลัง หรือมีอาการเสียวแปลบที่หลัง รวมถึงอาการปวดร้าวและลงขาควร

หลีกเหลี่ยงท่านี้

ท่าที่ 14 ท่านอนคว�่าทับหัตถ์

 เริ่มจากการนอนคว�่า โดยมือทั้งสองข้างวางทับ

กันอยู่ใต้บริเวณคาง หลังจากนั้นยกศีรษะขึ้น แล้วกระ

ดกเข่าทัง้สองข้างขึน้ และกระดกขาและงอเท้าเข้ามายัง

บรเิวณด้านหลงัให้มากทีส่ดุ ท่านีจ้ะช่วยขับลมเพือ่ให้ไป

เลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น

ท่าที่ 15 ท่าองค์แอ่นแหงนพักตร์

เริ่มจากการนอนตะแคง จากนั้นยกขาข้างขวาขึ้นและ

ใช้มือจับบริเวณข้อเท้าจากน้ันเปลี่ยนท�าสลับข้างกัน

และท�าต่อไปเรื่อย ๆ

วิธีการปฎิบัติในการฝึกท่าฤาษีดัดตน

 ขณะที่ฝึกท่าฤาษีดัดตนทั้ง 15 ท่านี้ ต้องก�าหนดลมหายใจเข้าออกไป 

พร้อม ๆ  กับการออกท่าทางด้วย จึงจะท�าให้การฝึกได้ผลดีกับผู้ฝึก โดยสูดหายใจ

เข้าให้ลึกที่สุด จากนั้นกลั้นลมหายใจไว้ก่อน แล้วจึงค่อยผ่อนลมหายใจออก
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บทส่งท้าย

แนวความคิดที่คล้ายกัน

ของแพทย์แผนไทย แผนจีนและแผนปัจจุบัน

ปริญญา ทวีชัยการ

 94. สมการของพันธุกรรมเป็นอย่างไร?
 ในการแพทย์แผนปัจจุบันนั้น สิ่งที่พ่อแม่ถ่ายทอดมาสู่ลูกทางอสุจิ และไข่ 

คอืรหสัพันธุกรรมหรอื gene ทีก่�าหนดรปูร่างหน้าตาและโครงสร้างทัง้ภายในและ

ภายนอก เรารวมเรียกลักษณะทั้งหมดที่ gene ก�าหนดมานี้ว่า genotype 

 เมื่อเราเกิดขึ้นมา สิ่งแวดล้อมได้แก่ อาหาร อากาศ พฤติกรรมต่างๆ เช่น 

การพกัผ่อน การออกก�าลงักาย การใช้สารอบายมขุ เป็นต้น และอืน่ๆอกี ทีเ่รารวม

เรียกว่า epigenetics จะมาดัดแปลง หรือ เปลี่ยนแปลง หรือ modify ลักษณะที่

ได้มาแต่เกิดหรอื genotype ให้เป็นลกัษณะใหม่ทีเ่ราพบเหน็ในช่วงแต่ละอายขุยั. 

เราเรียกลักษณะใหม่นี้ว่า phenotype 

 ดังนั้น ถ้าเขียนเป็นสมการง่ายๆคือ

 Phenotype = genotype + epigenetics

 95. สิ่งแวดล้อมมีผลต่อพันธุกรรมอย่างไร?
 ปัจจัยแวดล้อมจะมีผลอย่างมากถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นเมื่ออายุที่เพิ่มขึ้น  
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ดังเช่น เด็กฝาแฝด จากไข่ใบเดียวกันที่เมื่อเกิดมามี gene และลักษณะแรกเกิด

เหมอืนกันทุกประการ แต่ถ้าเลีย้งดใูนสภาพสิง่แวดล้อมทีไ่ม่เหมอืนกนั เดก็ทัง้สอง

จะมีลักษณะหลายส่วนที่แตกต่างกัน

 สิ่งส�าคัญคือเราศึกษาพบว่าความเปลี่ยนแปลงในลักษณะ phenotype 

ที่พบนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ gene ที่แตกต่างกัน ตามสิ่งแวดล้อมที่มา

กระตุ้น  และยังพบอีกว่า ความผิดปกติของ gene หรือที่เรียกว่า การกลายพันธ์ุ 

หรือ mutation เป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้หลายๆชนิด ซึ่งความผิดปกติของ 

gene เกิดได้จากปัจจัยแวดล้อมมากระตุ้น เช่น เชื้อ papilloma virus กระตุ้น

ให้ปากมดลกูเปลีย่นไปเป็นมะเร็งได้  ดังน้ันถ้าเราไม่อยูใ่นสิง่

แวดล้อมที่สุ่มเสี่ยง โอกาศที่ gene จะกลายพันธุ์ก็จะไม่มี  

 ดังนั้นในแพทย์แผนปัจจุบันจึงศึกษาจากภายในร่างกายเพื่อบอกถึงโรคที่

เกิดกับร่างกาย เช่น ดูเลือด ดูปัสสาวะ ดูอุจจาระ เอ็กซเรย์ดู ตรวจเลือดเพื่อดู

การกลายพันธุ์ของ gene เป็นต้น

 แต่แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน ใช้ศาสตร์ที่แตกต่างกัน โดยดูจาก

ลักษณะภายนอก ตั้งแต่วันเดือนปี สถานที่เกิด ฤดูที่เกิด ลักษณะหน้าตา สิ่งที่พบ

ตามร่างกายภายนอก มาบ่งบอกถึงโรคภัยไข้

เจ็บ ตลอดถึงวิธีรักษาหรือวิธีบ�ารุง โดยมีปัจจัย

เร่ืองของฤดูกาลและความร้อนหนาวมาเป็นข้อ

พิจารณาในการรักษาด้วย สิ่งนี้รวบรวมจาก

การสังเกตที่สะสมกันมานานนับร้อยปี ซึ่งจัดว่า

เป็นการใช้สถิติอีกแบบหนึ่ง

 96. การท�าให้ภูมิคุ้มกันเข้มแข็งท�าได้อย่างไร?
 ในเรื่องภูมิคุ้มกันร่างกายนั้น ทั้งศาสตร์แพทย์แผนไทยและแผนจีนมีแนว

ความคดิว่า ถ้าบ�ารงุอวยัวะภายในต่างๆในร่างกายให้แข็งแรง จะท�าให้คนเราแขง็
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แรง และปัจจยัโรคภายนอกจะไม่สามารถเข้ามารกุรานได้ ซึง่สอดคล้องกบัแพทย์

แผนปัจจุบันท่ีว่า ร่างกายทีแ่ขง็แรงจะท�าให้เรามภีมูคิุม้กนัทีเ่ข้มแขง็ไปด้วย แต่เรา

ศึกษาลึกลงไปถึงกลไกการท�างานของระดับเซลล์ในภูมิคุ้มกัน 

 นอกจากนั้นปัจจัยของโรคที่เกิดขึ้นของแผนปัจจุบันไม่ใช่มีแค่จากภาย

บอกที่รุกรานเข้ามาเท่านั้น แต่รวมถึงเซลล์ภายในที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

เนือ่งจากgene เกดิการกลายพนัธุด้์วย เราจงึใช้ค�าว่า สิง่แปลกปลอม ทีอ่าจมาจาก

ภายนอกหรือมาจากภายในก็ได้ จริงอยู่การกลายพันธุ์ของ gene ภายในร่างกาย

ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจยัภายนอกมากระตุ้น แต่กมี็บางส่วนทีเ่กดิข้ึนเองโดยทีย่งัไม่

พบว่ามีปัจจัยภายนอกมากระตุ้น

 

 97. ผลการกลายพันธ์ุของ gene เป็นอย่างไร?
 การท่ีเซลล์กลายพันธุ ์มีทั้งสองด้าน คือให้คุณและให้โทษกับมนุษย์  

ในด้านการให้โทษคอืเกดิโรคกบัมนุษย์ ในด้านทีใ่ห้คุณคือการววิฒันาการมนษุย์ให้

เปลีย่นแปลงมาจนถึงปัจจบุนันี ้เช่น คนมวีวิฒันาการมาจากลงิ ซึง่การววิฒันาการ

นี้คือการกลายพันธุ์นั่นเอง หรือมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษ เช่น หูฟังเสียงได้

มากกว่าเขา มกักลายเป็นนกัดนตรมีอืเยีย่ม  ปอดแลกเปลีย่นอ๊อกซเิจนได้มากกว่า

ปกติ มักกลายเป็นนักวิ่งแชมป์โลก  หรือมนุษย์ X men, spider man ในหนังก็

เป็นตัวอย่างของการกลายพันธ์ทั้งสิ้น
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 จริงๆแล้วเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่เก่งมีความสามารถสูงมาก มันจะแย่ง

อาหารจากเซลล์อื่นๆทั้งหมด และยังสามารถรุกรานไปสู่เซลล์ใกล้เคียงได้ดี รวม

ทั้งส่งก�าลังไปรุกรานอวัยวะที่อยู่ห่างไกล เช่น ตับ ปอด เทียบแล้วก็เสมือนกับ

ประเทศมหาอ�านาจนั่นเอง

 98. ช่ี หรือ ลมปราณของแพทย์แผนจีนสามารถอธิบายได้โดย 

 ศาสตร์ปัจจุบันหรือไม่?
 เมื่อกล่าวถึง ชี่ หรือพลัง หรือลมปราณ ในศาสตร์แพทย์

แผนจีน ที่พลังงานสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นสสารได้นั้น นับว่า

แพทย์แผนจีนมคีวามก้าวหน้ามากกว่าแผนปัจจบุนันับหลายร้อย

ปี โดยเฉพาะเมือ่ชีห่รอืลมปราณไปทีส่มองจะก่อให้เกดิสตปัิญญา

 ในทฤษฎีสมัยใหม่ของ Quantum Physics นั้นเชื่อว่าสสารคือพลังงาน 

และพลังงานคือสสาร  โดยสสารอยู่ในรูปของอนุภาค และพลังงานอยู่ในรูปของ 

wave แบบต่างๆ  แต่ที่ใช้ในร่างกายคือ การสั่นสะเทือน Vibration

 99. เซลล์ท�างานอย่างไร?
 การท�างานของเซลล์ร่างกายจะถูกกระตุ้นได้ด้วยสิ่งแวดล้อมนอกเซลล์  

โดยมสีญัญาณผ่านตวัรบัทีเ่ยือ่หุม้เซลล์ทีเ่รยีกว่า Intregal Membrane Proteins 

(IMPs) โดยสัญญาณนี้มีท้ังรูปของสารชีวเคมี biomedical และพลังงานที่สั่น

สะเทือน Vibration energy ตามค�าอธิบายของ Dr Bruce H Lipton ผู้เขียน

หนังสือเรื่อง The Biology of Belief

 เยื่อหุ้มเซลล์จะมีลักษณะเป็น crystal เหลว สามารถรับส่งและถ่ายทอด

พลังงานนี้เข้าไปในเซลล์และติดต่อระหว่างเซลล์ได้
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 100. ความคิดหรือความเชื่อของมนุษย์เป็นพลังงานหรือไม่?
 ความคิดและความเช่ือของมนุษย์ก็เป็นพลังงานสั่นสะเทือนชนิดหนึ่งที่

สามารถถ่ายทอดเข้าไปในเซลล์สมองได้ ตัวอย่าง เช่น คนที่ทานยาหลอกๆจาก

การทดลอง หลายคนจะหายได้ หรือการไม่เครียดส่งผลให้โรคหลายอย่างดีขึ้น 

ดงันัน้การควบคมุทางจติต่อร่างกายกอ็าจเป็นไปได้. การทีจ่ติใจดี มีความคดิทีดี่ ก็

จะส่งสญัญาณไปยังเซลล์ในรปูของการสัน่สะเทอืน ผ่านกลไกของ DNA บน gene 

เป็นผลให้เซลล์ท�างานได้ดี เราก็จะมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

 เส้นลมปราณ หรือศูนย์พลังงานในร่างกาย การนั่งสมาธิ การสวดมนต์  

การกดจดุ การฝังเขม็  และการใช้พลงัจติควบคมุร่างกาย  

น่าจะสามารถอธิบายได้โดยหลักการเหล่านี้



121



122



123

ยศชื่อ     พลเอก ปริญญา ทวีชัยการ
วันเดือนปีเกิด   25 ธันวาคม พ.ศ. 2498 อายุ 65 ปี

ต�าแหน่งวิชาการ  รองศาสตราจารย์ทางศัลยศาสตร์
    วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ต�าแหน่งปัจจุบัน  ศัลยแพทย์ระบบล�าไส้ใหญ่ทวารหนักและมะเร็งวิทยา
    กรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
    ที่ปรึกษาฝ่ายการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
    อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิทางการแพทย์
 1.  วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2519
 2.  แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราช พ.ศ. 2521
 3.  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จากแพทยสภา พ.ศ. 2526
 4.  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเอดินบะระ 
Fellowship of The Royal College of Surgeons of Edinburgh F.R.C.S 
(Edinburgh) พ.ศ. 2528
 5.  วุฒิบัตรแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศ
ไอร์แลนด์ Fellowship of The Royal College of Surgeons in Ireland F.R.C.S 
(Ireland) พ.ศ. 2528

ประวัติผู้นิพนธ์
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 6.  เกียรติบัตรสมาชิกวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ Fellow International 
College of Surgeons F.I.C.S. พ.ศ. 2533
 7.  อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
จากแพทยสภา พ.ศ. 2541
 8.  เกียรติบัตร สมาชิกวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา Fellow 
American College of Surgeons F.A.C.S. พ.ศ. 2541
 9.  อนมุติับตัรแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญสาขาศลัยศาสตร์มะเรง็วทิยา จากแพทยสภา 
พ.ศ. 2548
 10.  เกียรติบัตร สมาชิก สภาการแพทย์แห่งกรุงลอนดอน Fellow of The 
Royal Society of Medicine (London) F.R.S.M (London) พ.ศ. 2554
 11.  เกียรติบัตร สมาชิกสภาการแพทย์แห่งประเทศมาเลเซีย Fellow of The 
Academy of Medicine of Malaysia F.A.M ( Malaysia) พ.ศ. 2559
 12.  เกียรติบัตร สมาชกิกติตมิศกัดิว์ทิยาลยัศัลยแพทย์แห่งศรลีงักา Honorary 
Fellow of The College of Surgeons of Sri Lanka Hon.F.C.S (Sri Lanka) พ.ศ. 
2560

ประวัติการศึกษาด้านบริหาร
 1. โครงการผู้จัดการยุคใหม่ (MMP 21) คณะพาณิชยศาสตร์แะการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535
 2.  หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าแพทย์ พ.ศ. 2536
 3.  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่นที่ 48 พ.ศ. 2546
 4. หลักสูตร Disaster Management จากมหาวิทยาลัยฮาวาย พ.ศ. 2547
 5. หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 พ.ศ. 2551
 6. หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2554
 7. หลักสูตรเสาหลักของแผ่นดิน รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2555
 8. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2559
 9. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการ
ลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2560



125

ประวัติการรับราชการ ยศและต�าแหน่งที่ส�าคัญ
 1. พ.ศ. 2530 ศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ยศ ร้อยตรี
 2.  พ.ศ. 2539 เป็นรองศาสตราจารย์ทางศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า ยศ พันเอก
 3.  พ.ศ. 2543 ฝ่ายเสนาธิการประจ�าผู้บังคับบัญชา ยศ พันเอกพิเศษ
 4.  พ.ศ. 2545 หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 
พระมงกุฎเกล้า
 5.  พ.ศ. 2548 ผู้อ�านวยการกองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 6.  พ.ศ. 2550 ผู้ช�านาญการส�านักปลัดกระทรวงกลาโหม ยศ พลตรี
 7.  พ.ศ. 2555 ที่ปรึกษา ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ยศ พลโท
 8.  พ.ศ. 2556 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 9.  พ.ศ. 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ส�านักปลัดกระทรวงกลาโหม ยศ พลเอก
 10.  พ.ศ. 2559 เกษียณอายุราชการ

ต�าแหน่งพิเศษอื่นๆ
 1. นายทหารพิเศษ กรมทหารราบที่11 รักษาพระองค์. พ.ศ. 2551
 2. ราชองครักษ์เวร พ.ศ. 2551
 3. นายทหารพิเศษ กองพันทหารม้าที่ 11 รักษาพระองค์. พ.ศ. 2556
 4. นายทหารพเิศษประจ�ากรมนกัเรยีนนายร้อยรกัษาพระองค์ โรงเรยีน จปร. 
  พ.ศ. 2559

ต�าแหน่งในสมาคมวิชาชีพที่ส�าคัญในอดีต
 1. ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์
 2. ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญสาขา
ศัลยศาสตร์ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก
 3. ประธานคณะกรรมการการวิจัยทางศัลยศาสตร์
 4. กรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญสาขาศลัยศาสตร์ทัว่ไป และ
สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
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 5. เลขาธิการ วิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
 6. นายกสมาคมราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
 7. Tutor ของ The Royal College of Surgeons of Edinburgh 
 8. ประธานฝ่าย Cancer Committee ของ American College of 
Surgeons Thailand Chapter
 9. นายกวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
 10. ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

เกียรติและรางวัลที่เคยได้รับ
 1. บทความวิชาการดีเด่น จากวารสารกรมแพทย์ทหารบก
 2. ผลงานวิจัยดีเด่น จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 3. ทุนวิจัยดีเด่นเรื่องการบาดเจ็บจากสนามรบ ของ โรงพยาบาล Walter 
Reed Army Hospital, USA
 4. Director of Clinical Studies ในโครงการวิจัยร่วม และการประชุมวิชาการ
ผ่านดาวเทียม ระหว่างโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กับ Tripler Hospital, Hawaii

ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์แล้ว
 1. บทความในหนังสือหรือต�ารา 44 บท
 2. บทความวิจัย 14 เรื่อง
 3. หนังสือ 2 เล่ม
 4. ต�ารา 1 เล่ม
 5. เป็นบรรณาธิการ บรรณาธิการร่วม ในหนังสือ ต�ารา 
หรือวาสารทางการแพทย์ 11 เล่ม
 6. บทความกึ่งวิชาการ และการบรรยายให้ความรู้แก่
ประชาชนมากกว่า 100 ครั้ง
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นางสาวมุกดา โทแสง
MISSMUKDA TOSAENG

วันเดือนปีเกิด:  5 พฤษภาคม 2528 อายุ 35 ปี
37/6 ตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
โทรศัพท์มือถือ 091-5757789 
Email-address: mukda.to@ssru.ac.th

ต�าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

ประวัติการศึกษา: 
1.  พ.ศ. 2557  M.CM. Master's degree of Traditional Chinese Medicine 
  Internal Medicine, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine,  
  China. 
2. พ.ศ. 2554  B.CM Bachelor's degree Acupuncture & Moxibustion and  
  Tuina, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, China.

ประสบการณ์ท�างาน:
พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน อาจารย์แพทย์แผนจีน
      วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา

ประวัติการฝึกอบรม/วิทยากร/ศึกษาดูงาน 
1. 28 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชุมวิชาการการ 
      แพทย์แผนจีนระดับประเทศ เรื่อง "ศาสตร์การแพทย ์
      แผนจีนบนเส้นทางสายไหม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      จันทรเกษม

ประวัติผู้นิพนธ์
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2. 15 สิงหาคม 2561 บรษิทัยโูรเบสท์ เทคโนโลย ีจ�ากดั อบรม นวตักรรมการ 
      แปรรูปอาหารและสมุนไพร สู ่  Thailand 4.0  
      ณ ศนูย์เทคโนโลยอีแห้งแบบพ่นฝอย บรษิทั ยโูรเบสท์  
      เทคโนโลยี จ�ากัด
3. 9-24 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน เทียนจิน สาธารณรัฐ 
      ประชาชนจนี อบรมโครงการ "One Belt One Road"  
      Medicinal Plant Science Modernization Training 
      Course for Developing Countries ณ มหาวทิยาลยั 
      การแพทย์แผนจีน เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. 20-26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน หูหนาน สาธารณรัฐ
      ประชาชนจีน อบรมโครงการ “Training Course on  
      Course on Clinical Practice in Acupuncture and  
      Moxibustion เพือ่พัฒนาการรกัษาการแพทย์แผนจนี 
      ในคลนิกิ” ณ มหาวทิยาลยัการแพทย์แผนจนี หหูนาน  
      สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เข้าร่วม 
      น�าเสนอผลงาน “นวตกรรมการกวัซาจากมะพร้าวเพือ่ 
      ส่งเสริมสุขภาพ” ในโครงการวันวิชาการ คณะพละ 
      ศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬาครั้งที่ 2 (โดยได้รับ 
      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2) 2563 ณ อาคารกีฬา 1  
      คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อบรมจริยธรม
      การวิจัยออนไลน์และท�าแบบทดสอบผ่านสานักงาน 
      คณะกรรมการการวิจัยในคน

ผลงานทางวิชาการ
1). Mukda Tosaeng, Wanpen Burhom, Apaporn Putake. Employment 

Status Of the traditional Chinese medicine graduates in Thailand. 2017.  
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In Proceedings of 2nd USM-International Conference on Social Sciences 
(USM-ICOSS) 2017. 23-25 August 2017, Penang, Malaysia.School of 
Social Sciences, Universiti Sains Malaysia, pp 204-207.

2). Orawan Sinpaiboonlert, Mukda Tosaeng, Apaporn Putake. A review 
literature on the treatment of Cervical radiculopathy. 2017. In 
Proceedings of 2nd USM-International Conference on Social Sciences 
(USM-ICOSS) 2017. 23-25 August 2017, Penang, Malaysia. School of 
Social Sciences,Universiti Sains Malaysia, pp 199-203. 3) Tosaeng 
Mukda, Hadsamad Suwanna, Buahom Wanpen, Putak Apaporn, 
Buranatawonsom Tawat. Meta-Analysis of Treating Cervical Spondylotic 
Radiculopathy Using Acupuncture and Traction, In Proceedings of 4 th 
International Conference on “Multidisciplinary Innovation in Academic 
Research”(MIAR-2018). 27-28 July, 2018. Taipei, Taiwan. pp 15-26.

4).  Mukda Tosaeng, Summary of 123 Cases of Breast Cancer From Professor 
Jia Yingjie's Therapeutic Drugs. In Proceedings of The 80th Anniversary 
of Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU) “International Conference 
on Innovation, Smart Culture and Well-Being” 8 November 2018. 
Bangkok. Thailand. pp 58-66.

5). Phatphong Kamoldilok, Mukda Tosang, Suparus Utsawapontanapat, 
Orawan Sinpaiboonlert. Use of knowledge Palmistry to diagnosis 
Neuropathy, according to the Principles of Thai Traditional Medicine. 
In Proceedings of International Academic Multidisciplinary Reseach 
Conference in Malta 2020. Valletta Malta. pp 21-27.

ผลงานที่ได้รับรางวัล
-  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วม 
  น�าเสนอผลงาน “นวตกรรมการกวัซาจากมะพร้าวเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพ” ในโครงการ 
  วนัวชิาการ คณะพละศกึษา นวตักรรมสขุภาพและกฬีาครัง้ที ่2  (โดยได้รบัรางวลัรอง 
  ชนะเลิศ อันดับ 2) 2563 ณ อาคารกีฬา 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ
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วันเดือนปีเกิด:  1. กค. 2528. อายุ. 35 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
ที่อยู่: หมู่บ้านเดอะเซนส์อัมพวา 139/64 ม.9 ต.บางช้าง 
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร 0965690896
Email-address: wanpen.bu@ssru.ac.th / dr.penchina@gmail.com

ประวัติการศึกษา:
1. พ.ศ. 2558 วุฒิการศึกษา M.CM. Pediatrics Traditional Chinese Medicine.  
    Beijing University of ChineseMedicine.
2. พ.ศ. 2555 วุฒิการศึกษา B.CM. Traditional Chinese Medicine. Beijing  
    University of Chinese Medicine

ประสบการณ์ท�างาน:
พ.ศ. 2558–ปัจจุบนั ต�าแหน่ง อาจารย์ วทิยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

ประวัติก�ารฝึกอบรม/วิทยากร/ศึกษาดูงาน 
การฝึกอบรม
-  มิถุนายน 2563 ผ่านการทดสอบออนไลน์หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยใน 
  มนุษย์ส�าหรับนักศึกษา/นักวิจัย ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
-  พฤษภาคม 2563 ผ่านการสอบออนไลน์ภาษาจนีธุรกจิขัน้ต้น Has completed the  
  "Elementary Chinese for Business" Online Test มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์  
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
-  กันยายน พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน โครงการ“2018  
  Seminar on International TCM Education” วันที่ ณ วิทยาเขตหูพ่าน  
  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน
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-  สิงหาคม พ.ศ. 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยความร่วมมือกับคลินิกการ 
  ประกอบโรคศลิปะ สาขาการแพทย์แผนจนีหวัเฉยีว โครงการอบรมระยะสัน้“การฝัง 
  เข็มรักษาโรคของศีรษะและใบหน้า”
-  มกราคม 2561 สถาบนัขงจือ้การแพทย์แผนจนี ม.หวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรตแิละคณะ 
  การแพทย์แผนจีน ม.หัวเฉียวฯ อบรมแพทย์แผนจีน 
-  สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
-  มถินุายน 2560 เข้าร่วมประชมุวชิาการไทย-เซีย่งไฮ้ ครัง้ที ่10 ภายใต้หวัข้อเรือ่ง “การ 
  แพทย์แผนดั้งเดิมกับโรคนระบบทางเดินอาหาร” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  
  กรุงเทพฯ พ.ศ. 2560
-  มถินุายน 2560 คอบช.เครือ่ข่ายองคก์รบริหารงานวจิยัแห่งชาติ สถาบันวจิยัระบบ 
  สาธารณสุข (สวรส.) ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้าประจ�าปีงบประมาณ 2561  
  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม.
-  มกราคม พ.ศ. 2559 การสัมมนามาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย ์
  แผนจีนในสถานพยาบาล และ พธิเีปิดเส้นทางสายไหมทางทะเลสูอ่าเซยีนโดยสถาบนั 
  วิทยาศาสตร์การแพทย์แผนจีนแห่งประเทศจีน

การเป็นวิทยากร
-  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติกัวซากับการแก้ปัญหา Office  
  Syndome โครงการการพยาบาลผสมผสานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผน 
  จีนในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง ณ ห้องอัมรินทร์โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

การศึกษาดูงาน
-  พ.ศ. 2559 ศึกษาดูงาน มหาวิยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน และ มหาวิทยาลัย 
  การแพทย์แผนจนีปักกิง่ ณ มณฑลเทยีนจนิและมณฑลปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชน 
  จนี

ผลงานวิชาการ
1)  พ.ศ. 2560 Suwanna Hadsamad, Wanpen Buahom, Jirawat Sudsawart. The 

Study of Health Behaviors of Traditional Chinese Medicine in Ranong 
Province. 2017. In Proceedings of 2nd USM-International Conference 
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on Social Sciences (USM-ICOSS) 2017. 23-25 August 2017, Penang, 
Malaysia. School of Social Sciences, USM., pp 183-190.

2) พ.ศ. 2560 Mukda Tosaeng, Wanpen Buahom, Apaporn Putake. 
Employment Status Of the traditional Chinese medicine graduates in 
Thailand. 2017. In Proceedings of 2nd USM-International Conference on 
Social Sciences (USM-ICOSS) 2017. 23-25 August 2017, Penang, Malaysia. 
School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia, pp 204-207.

ผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การบริการวิชาการ
-  พ.ศ. 2563 โครงการบูรณการพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของ 
  ประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย-จีน แช่เท้า 
-  พ.ศ. 2562 โครงการบูรณการพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของ 
  ประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาน�้ามันนวดสมุนไพรไทย-จีน 
-  พ.ศ. 2561 โครงการการให้ความรู ้ด้านการกดจุด เพือ่บรรเทาอาการปวดคอ บ่าไหล่  
  ในผู้สูงอายุ กับ หมอนวดแผนไทยในสมุทรสงคราม
-  พ ศ  2561 โครงการฝึกอบรมท�าผลติภณัฑ์สมนุไพรน�า้มนักวาซาและการดแูลสุขภาพ 
  ด้วยการกัวซา 
-  พ.ศ. 2560 โครงการการเรียนรู้เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยศาสตร์การแพทย์ 
  แผนจีน
-  พ.ศ. 2560 โครงการแนะน้าการดูแลสุขภาพและรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผน 
  จีน 
-  พ.ศ. 2560 โครงการการให้ความรูด้้านแผนการรกัษาทางการแพทย์แผนจนีตามสถาน 
  พยาบาล 

การเป็นกรรมการ
-  พ.ศ. 2562 เป็นคณะอนุกรรมการควบคุมการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และ 
  ประเมินทักษะในการรักษาผู ้ป่วยฯ ของการสอบผู ้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบ 
  อนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจ�าปี 2562, 2561, 
  2560, 2559
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นางสาววรรณี  พรมด้าว
Miss Wannee Promdao
วันเดือนปีเกิด:  23 สิงหาคม พ.ศ. 2528
ภูมิล�าเนา  จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการท�างาน: พ.ศ. 2554 –ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์             
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สังกัด ภาควิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์         
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สถานที่ท�างาน: ภาควิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์   
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         
โทรศัพท์: 034-773-904       โทรสาร: 034-773-903                     
มอืถอื 094-156-5163, Email: wannee.pr12@Gmail.com, wannee.pr@ssru.ac.th 

ประวัติการศึกษา:
- ก�าลังศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (การแพทย์แผนไทยประยกุต)์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
   สวนสุนันทา                
- วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พ.ศ. 2559              
- พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยกุต์) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา พ.ศ. 2554             
- ประกาศนียบัตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ โรงเรียนรามบริรักษ์ พ.ศ. 2547
- ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 80 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 สวนสุนันทา พ.ศ. 2560              
- ประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 สวนสุนันทา พ.ศ. 2561 
- ประกาศนียบัตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 พ.ศ. 2561 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการใช้กญัชาทางการแพทย์แผนไทย กรมพฒันาการแพทย์
 แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562

ประวัติผู้นิพนธ์



134

- ประกาศนียบัตรจริยธรรมการวิจัยในคน ส�าหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 
 3/2562 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. 2562

ประสบการณ์ในการท�างาน
พ.ศ. 2554-2556 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
   วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2558-2559 อาจารย์อนุสาสกประจ�าหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัด
   สมุทรสงคราม
พ.ศ. 2559-2560 คณะกรรมการประกวดพืน้ทีต้่นแบบดเีด่นแห่งชาตด้ิานการแพทย์
   แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน และการแพทย์ทางเลอืก ประจ�าปี 2559
พ.ศ. 2559-2562 รองผู้อ�านวยการฝ่ายกิจาการพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัด
   สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและการประเมินคุณภาพทางกายภาพของยา 

แคปซูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555
- การประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสถาบันการผลิตก�าลังคนด้านการแพทย์
 แผนไทย ครั้งที่ ๒๗  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 พ.ศ. 2558
- ประชุมวิชาการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ประจ�าปี 2558 กรมพัฒนาการ
 แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558
- การอบรมสร้างองค์ความรู้ในการขบัเคลือ่นสงัคมไทยปลอดบหุรี ่สมาพนัธ์เครือข่าย
 แห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดภัย ร่วมกับ สมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์
 แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
- การประชุมการแพทย์แผนไทยระดับชาติ ครั้งที่ 2 (การแพทย์แผนไทยในสังคมยุค
 นวตักรรม) คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาลยัมหดิล ณ โรงพยาบาลศริริาช 
 พ.ศ. 2561
- โครงการบรกิารวชิาการ เรือ่ง การประชมุเชงิปฏบิตักิารโอกาสและทศิทางการพฒันา

ศกัยภาพแพทย์แผนไทยประยกุต์ ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรนี โรงแรมอเลก็ซานเดอร์ 
กรุงเทพฯ พ.ศ. 2562
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- การแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การด�าเนนิการประกนัคณุภาพศกึษาตามเกณฑ์ 
 AUN-QA คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล กรงุเทพฯ พ.ศ. 2563

การฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ
- ศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัย
 เวินโจ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2554
- ศึกษาดูงานด้านการแพทย์ดั้งเดิมและพฤกษาศาสตร์ทางการแพทย์   มหาวิทยาลัย
 โซล  ประเทศเกาหลีใต้  พ.ศ. 2556
- ศึกษาดูงานด้านการแพทย์และสขุภาพ  มหาวทิยาลยัย่างกุง้  สาธารณรฐัแห่งสหภาพ
 เมียนมาร์ พ.ศ. 2558
- ศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัย
 เทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2559
- การน�าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ Academics World International 
 Conference on Social Science and Economics (IC3SE) ณ เมอืงลอสแองเจลิส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2559
- การน�าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ The 2018 ICBTS International 
 Academic Multidisciplines Research Conference in Vienna ณ กรุงเวียนนา 
 ประเทศออสเตรีย พ.ศ. 2561
- การประชมุวชิาการระดับนานาชาต ิInternational Academic Multidisciplinary 
  Research Conference ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก พ.ศ. 2562

ประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
งานด้านการแพทย์แผนไทย
- ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนไทยสาขาเวชกรรมไทย 
- ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย 
- ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนไทยสาขาผดุงครรภ์ไทย 
- คณะกรรมการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การ
 แพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจ�าปี 2559
- วทิยากรให้ความรูท้างด้านการแพทย์แผนไทย ส�าหรบัประชาชนผูส้นใจทัว่ประเทศไทย

งานด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
- คณะกรรมการการจัดสอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
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- ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ
- รางวลังานวจิยัประเภท ด ี กลุม่มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
 สวนสุนันทา

งานวิจัยที่สนใจ
การแพทย์แผนไทย และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผลงานวิจัย
1. Wannee Promdao. (2016). SUAN SUNANDHA PALACE STYLE 

AROMATHERAPY. Academics World International Conference on Social 
Science and Economics (IC3SE) in USA : 31-34. 

2. Pongsak Jarornngamsamer, Wannee Promdao. (2016). MUTTAKIT,VAGINAL 
DISCHARGE IN THAI TRADITIONAL MEDICINE. The IIER International 
Conference in Russia : 7-10.

3. วรรณี  พรมด้าว. (2560). การศึกษาอาการปวดประจ�าเดือนตามทฤษฎีการแพทย์
แผนไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

4. Pongsak Jaroenngarmsamer, Pradapet Krutchangthong & Wannee 
Promdao. (2018). FIRE CONFINEMENT, POSTPARTUM CARE IN THAI 
TRADITIONAL MEDICINE SERVICES. The 2018 International Academic 
Research Conference in Zurich: 25-29.  

5. Wannee Promdao, Chanokporn Panchinda, Rasornradee Pakpakorn, 
Donlaphorn Wongphasarn & Piangpen Pukdeekumjorn (2018). Accepting 
Factors on Uterine Firming Massage in Thai Traditional Medicine Services. 
The 2018 ICBTS International Academic Multidisciplines Research 
Conference in Austria : 471-474. 

6. วรรณี  พรมด้าว. (2561). ศึกษาประสิทธิผลของสุวคนธบ�าบัดต่อภาวะการนอนไม่
หลับในผู้สูงอายุ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

7. Wannee Promdao, Thanya Promsorn & Klarnarong Wongpituk. (2019). 
THAI TRADITIONAL MEDICINE FOR DIABETES: A CASE STUDY OF THAI 
TRADITIONAL MEDICINE IN CENTRAL THAILAND. International Academic 
Multidisciplinary Research Conference (ICBTS 2019) in Denmark.
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 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สาส์นจากประธานโครงการนวัตกรรม 

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ (Health Innovation)

 

 แนวความคิดท่ีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ร่วมกันผสม
ผสานการแพทย์แผนไทย แผนจีน และแผนปัจจุบันเข้าด้วยกัน โดยความหวังที่จะ
สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่การสาธารณสขุ ได้เริม่ใช้เร่ืองภมูคิุม้กนั
ร่างกาย จัดทดลองท�าขึ้นมาเป็นตุ๊กตาเป็นเรื่องแรก และจัดบรรยายเป็นตอนๆส่งไป
ตามสื่อทางอีเลคโทนิกต่างๆ มีผู้สนใจตอบรับและติดตามจ�านวนมากพอสมควร
 เรื่องน้ีอาจจะเน่ืองจากสถานการณ์โควิด19 ท�าให้มีผู้สนใจเรื่องภูมิคุ้มกัน
ร่างกายมากข้ึน  ร่วมกับผลการรักษาที่ได้ผลดีในประเทศจีนจากการใช้การแพทย์
แผนปัจจุบันผสมผสานกับการแพทย์แผนจีน ถึงแม้ในประเทศไทยเองก็มีการใช้
แพทย์แผนไทยร่วมกับแผนปัจจุบันในการป้องกันโรค และมีงานวิจัยมากมาย
เก่ียวกับการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาโรคโดยแพทย์แผนปัจจุบัน  และมีข้อมูล
เป็นท่ีน่าพึงพอใจในการใช้การแพทย์แผนไทยร่วมด้วยในการป้องกันโรคโควิด19  
ดังที่เรามีอัตราการติดเชื้อที่ต�่า
 ท�าให้เกิดความคิดที่จะน�าการแพทย์สาขาต่างๆ มาผสมผสานกันในหลายๆ
หัวข้อ และจดัเป็นหลักสตูรให้มาศกึษา เพือ่เอาไปต่อยอดได้ อนัน่าจะเป็นประโยชน์
ต่อสังคมในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่จึงน่าจะ
ลองโดยจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นในระดับประกาศนียบัตรไปก่อน โดยหัวข้อทีน�ามา
สอนควรเป็นเรือ่งทีส่อดคล้องกนั และไม่ขดัแย้งกนัมากนกั เช่น การรกัษาโรคอมัพาต
การออกก�าลังกาย เป็นต้น
 หวังว่าหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเป็นประโยชน์
แก่ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมในด้านการส่งเสริมสขุภาพและการป้องกนัโรค รวมทัง้การน�า
ไปประยุกต์ใช้และการน�าไปต่อยอดในอนาคต

       ดร. สมชาย อัศวเศรณี
                                                         กรุงเทพ  1 กันยายน 2563
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ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์
คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์

ประธานโครงการ
ดร.สมชาย อัศวเศรณี

ประธานหลักสูตร
รศ.พล.อ.นพ.ปริญญา ทวีชัยการ

กรรมการหลักสูตร
รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์
คุณชไมมาศ ชาติเมธากุล
ดร.พันนภา รักสนิท
ดร.นที วรรธนะโกวินท์
คุณกนกประวีย์ ศรีธรรมธนา
คุณสังเขต ติชะวณิชย์
คุณสุพินท์ มีชูชีพ
อาจารย์มุกดา โทแสง

กรรมการและเลขานุการ
ผศ.ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักค�า

คุณออมสิน ชีวพฤกษ์
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
คุณทวี ปิยะพัฒนา

ดร.อัฌษไธด์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ดร.ภัทร์ฐิตา ทุมเกิด
ดร.ทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร
คุณมัลลิกา แสนภักดี
คุณวาสนา ทวีแสงสกุลไทย
คุณธรรม์ เรืองวิทย์
คุณนวลหง อภิธนาคุณ
อาจารย์วรรณี พรมด้าว

รายชือ่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ประกาศนียบัตรนวัตกรรมสุขภาพ
Certificate Program for Health Innovation
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พระหลวงพ่อหมอ
 หลวงพ่อหมอเป็นพระที่สร้างในสมัยลพบุรีต้นๆ เป็นพระแบบผม

หวี อยู่ในซุ้มนั่งสมาธิ มีเม็ดยา หรือ เม็ดสมอ อยู่ในมือ 

 สร้างจากเนื้อดิน ขนาดองค์จริงฐานกว้าง 7 ซม. และสูงประมาณ 

11 ซม. ขุดพบครั้งแรกที่วัดโบราณที่หมดสภาพแล้ว เชื่อว่าเป็นอาณาเขต

ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี

 เมด็สมอ หรอืเมด็โอสถ หรอืเมด็ยา บนมือ น่าจะมคีวามเป็นไปตาม

พุทธประวัติคือ ในสัปดาห์ที่ 7 ภายหลังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้ 

และยงัไม่ได้เสวยภตัราหารเลยรวม 49 วนั พระอนิทร์ได้น้อมถวายผลสมอ

เป็นพระโอสถ ในภาษาบาล ีสนัสกฤต เรยีกสมอว่า หรตีกะ ขณะทีเ่รยีกผล

มะขามป้อมว่า อามลกะ. ทัง้สองค�าปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฏก และสามารถ

ใช้เป็นโอสถได้

 ต่อมาขุดพบที่บ้านของมหากัณฑ์ ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพบครั้ง

แรก ท่ีเป็นแพทย์แผนโบราณชอบท�ายาสมนุไพรรกัษาคนเจบ็ท่ียากไร้ท่ัวไป มีชือ่

เสยีงมาก ท�าให้คนโบราณบชูาหลวงพ่อหมอ เพือ่ให้สขุภาพแขง็แรง ไม่มีโรคภยั

เบียดเบียน และเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็กราบไหว้ให้หายจากโรคาพยาธิที่เป็นอยู่

 ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของศัลยแพทย์ทุกๆคนที่อยากให้ประชาชน

คนไทยมีสขุภาพด ีและช่วยกนัรกัษาให้หายจากโรคทีเ่ป็นอยู่ตรงกับค�าสวด

ที่ว่า สรรพะโรคะ วินาศายะ
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